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На ринок праці України очікують великі зміни
ВАРТО ЗНАТИ. Фахівець прогнозує, що незабаром умови тут диктуватиме претендент, 
а не роботодавець 

Любомира КОВАЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Напевно, один з найбільших 
страхів сучасного україн-

ця — втрата роботи. Адже як то-
ді виживати за нинішніх цін і та-
рифів — навіть важко уявити. 

А знайти нове місце, куди б до-
класти працю рук або голів сво-
їх, на переконання більшос-
ті, майже неможливо. Та чи на-
справді все так сумно?

Статистика свідчить, що у 
першому півріччі 2016 року 
віт чизняні роботодавці пропо-

нують значно більше вакансій, 
ніж у попередньому. Це зрос-
тання, на думку Сергія Мар-
ченка, директора з розвитку 
сайту Work.ua (інтернет-ре-
сурсу з пошуку роботи в Укра-
їні), настільки стрімке, що на-
віть перевищило показники до-

кризового 2013 року. Дані ці 
можуть відрізнятися від офі-
ційної статистики Державної 
служби зайнятості, адже її фа-
хівці володіють інформацією 
лише про офіційно зареєстро-
ваних претендентів та вакансії. 
Проте, напевно, саме така не-

офіційна інформація з інтерне-
ту найбільш реально відобра-
жає сучасний стан справ. 

Отже, куди саме рухатиметь-
ся вітчизняний ринок праці та як 
це вплине на тих, хто шу-
кає роботу і заробляє гро-
ші власною працею? 
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Парламент — 
за амністію 
учасників АТО

ЗАКОНОТВОРЕННЯ. Верховна Рада ухвалила 247 голоса-
ми Закон «Про амністію у 2016 році». Згідно з документом, во-
на поширюватиметься на учасників бойових дій, осіб, які захи-
щали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність Укра-
їни, брали безпосередню участь в АТО. Стосується амністія й 
неповнолітніх та осіб, які мають дітей віком до 16 років або ді-
тей-інвалідів, інвалідів першої, другої й третьої груп, хворих на 
туберкульоз, онкологічні захворювання, осіб, що досягли пен-
сійного віку.

Так буде звільнено від відбування покарання у вигляді три-
мання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, 
засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості; за-
суджених уперше за тяжкі злочини, якщо вони відбули не 
менш як половину призначеного строку основного покаран-
ня. Натомість амністію не застосовують для осіб, які скоїли 
тяжкі та особливо тяжкі злочини, а також тих, хто скоїв зло-
чини з використанням службового становища (корупційні), 
військових, кого засуджено за злочини проти основ націо-
нальної безпеки України.
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ЦИТАТА ДНЯ

ДжоН КЕРРІ:

ЦИФРА ДНЯ

307,4  млрд грн 
становить сума готівки, що перебуває 

в обігу в Україні, станом на 1 липня

«Якщо Росія 
не виконає всіх своїх 

зобов’язань 
щодо деескалації, 

то санкції 
залишаться в силі».

Держсекретар США про перспективу 
зняття санкцій з РФ 

Як жити зеленіше, 
розумніше і чистіше

кУльТУРА

Театр  
переселенців  
залучив 
до об’єднання країни 
підлітків‑драматургів

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про внесення змін до Порядку 
функціонування електронної 
системи закупівель та проведення 
авторизації електронних майданчиків»

ДОкУМЕНТИ

4
ПІДСУМкИ. Чи стануть рішення Восьмої конференції 
екоміністрів Європи відчутними для пересічних громадян
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваному Веселку Олександру Михайловичу,
22.08.1967 р.н., який зареєстрований за адресою: До-
нецька область, Бахмутський район, смт Миронівський,
вул. Леніна, буд. 28, кв. 4,  на підставі ст.ст. 133, 135, 297-
5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 11 липня 2016
року до каб. № 9 слідчого відділу Управління СБ України
в Донецькій області, до слідчого в ОВС Фесенка С. С., за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіїв-
ська,  буд. 77, для проведення слідчих (процесуальних)
дій за Вашою участю у кримінальному провадженні 
№ 22015050000000447, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядаються цивільні справи:

- за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Артемен-
кової Галини Василівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідач у справі
Артеменкова Галина Василівна, останнє місце меш-
кання: м. Горлівка, вул. Перемоги,72/62, виклика-
ється о 09 год. 00 хв. 12 липня 2016 року до суду для
участі у розгляді справи по суті;

- за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Чуканова
Ігоря Івановича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач у справі Чуканов Ігор
Іванович, останнє місце мешкання: м. Горлівка, вул.
Перемоги, 122/79, викликається о 08  год. 30 хв. 12
липня 2016 року до суду для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя Ю. В. Чернишов

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Бондаренко Тетяни Воло-
димирівни до Буханцева Андрія Вікторовича про розподіл
сумісної власності.

Відповідач по справі Буханцев Андрій Вікторович, заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Визволителів Донбасу, 5/3, викликається на 14 липня 2016
року о 09 годині 00 хвилин до суду для участі в розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідача він по-
винен повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Шилової Тетяни Валеріївни до Шилова Сергія
Миколайовича про стягнення аліментів на утримання неповно-
літньої дитини.

Відповідач по справі Шилов Сергій Миколайович, зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна,
30/63, викликається на 11 липня 2016 року о 08 годині 30 хвилин
до суду для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Бардашевського Олега Вікторовича та Бардашев-
ського Віктора Володимировича як обвинувачених у
кримінальному провадженні № 296/12587/15-к по
обвинуваченню у вчиненні злочину у судове засі-
дання, що відбудеться 12.07.2016 року о 09.15 год. в
приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний
1, зал 1-К (300), головуючий суддя Скрипка О. В.

Явка обвинувачених в судове засідання обов’яз-
кова.

Алексова Оксана Федорівна викликається до Апеля-
ційного суду Хмельницької області (м. Хмельницький,
майдан Незалежності, 1, зал судових засідань № 5) на
12 липня 2016 року об 11 годині 30 хвилин як відпові-
дачка для судового розгляду цивільної справи за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк»
до Маруняка Вадима Дмитровича, Маруняк Світлани Фе-
дорівни, Алексової Оксани Федорівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором з апеляційною
скаргою Маруняка Вадима Дмитровича на рішення
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької об-
ласті від 24 березня 2016 року. У разі неявки відповідача
судовий розгляд справи буде проведено за її відсутності.

Суддя Р. С. Гринчук

Київський районний суд м. Харкова згідно вимог
ст. 297-5 КПК України викликає для участі у судо-
вому засіданні 12 липня 2016 р. на 12.00 год. підоз-
рюваного Кульшаня Владислава Олександровича,
який мешкав за останньою відомою адресою: 
м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 176, кв. 30.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Київ-
ського районного суду м. Харкова за адресою: 
м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, зал № 30.

У разі неявки Кульшаня Владислава Олександро-
вича справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Єфіменко Н. В.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області
(вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка Хмельницької
обл.) викликає на 09 год. 00 хв. 11 липня 2016 року як відпо-
відача Рябишева Володимира Миколайовича, 28.04.1983 року
народження, по справі 688/1548/16-ц, 2/688/437/16 за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рябишева Володимира Миколайо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки до суду та неповідом-
лення про причини неявки, або якщо такі причини суд визнає
неповажними, справа буде вирішена на підставі наявних у ній
доказів і буде постановлено заочне рішення.

Суддя А. Ю. Цідик

Повістка
про виклик підозрюваного при здійсненні спеціального досудового розслідування 
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області здійс-

нюється спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні
№22015210000000022 від 25.06.2015 за підозрою Ерднієва Німгіра Вікторовича,
17.02.1970 року народження, в участі у терористичній організації, тобто у вчиненні зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.   

На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України, підозрюваний Ерднієв Німгір Вікторо-
вич, 17.02.1970 року народження, зареєстрований за адресою: м. Чортків Тернопільської
області, вул. Незалежності, 84, кв. 37, викликається у слідчий відділ УСБУ в Тернопіль-
ській області, м. Тернопіль, проспект С. Бандери, 21, до старшого слідчого в особливо
важливих справах Кондратьєва В. Д. на 11 год. 00 хв. 12 липня 2016 року для участі в
проведенні процесуальних дій в кримінальному провадженні № 22015210000000022.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Бурлакова Івана
Івановича, 19 січня 1972 року народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою:
вул. Миру, № 33, с. Криничне, Болградський район, Одеська область, що 11.07.2016 року
о 09.00 годині в залі судового засідання № 4 Болградського районного суду Одеської
області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться су-
дове засідання по цивільній справі № 497/946/16-ц за позовом Кредитної спілки «Перше
Кредитне Товариство» до Бурлакова Івана Івановича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Бурлакову Івану Івановичу подати
пояснення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі особисто або через пред-
ставника.

У разі неявки в судове засідання Бурлакова Івана Івановича справа може бути роз-
глянута за відсутністю відповідача та його представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 1 липня 2016 р. № 396
Київ

Про внесення змін до Порядку 
функціонування електронної системи 
закупівель та проведення авторизації 

електронних майданчиків
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку функціонування електронної системи закупівель та про-

ведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Ка-
бінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 166 (Офіційний вісник України,
2016 р., № 22, ст. 855), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 1 липня 2016 р. № 396

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку функціонування електронної системи 
закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків

1. У пункті 2:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
«оператор авторизованого електронного майданчика — юридична особа, за-

реєстрована в установленому законом порядку на території України, що має
право на використання такого електронного майданчика;»;

в абзаці сьомому слово «підготовки» замінити словом «прийняття».
2. У пункті 12:
в абзаці першому слова «за одним» замінити словами «за одним (крім пер-

шого чи третього рівня)»;
абзаци шостий, чотирнадцятий, двадцять другий та тридцять другий викласти

в такій редакції:
«Акредитація за першим рівнем передбачає зобов’язання авторизованого

електронного майданчика безоплатно забезпечувати надання замовнику, дер-
жавним (зокрема казенним) та комунальним підприємствам, їх дочірнім підпри-
ємствам, об’єднанням підприємств, а також господарським товариствам, в яких
державна або комунальна частка у статутному капіталі становить 50 і більше
відсотків, можливості щодо:»;

«Акредитація за другим рівнем передбачає зобов’язання авторизованого
електронного майданчика забезпечувати можливість учасників щодо:»;

«Акредитація за третім рівнем передбачає зобов’язання авторизованого елек-
тронного майданчика безоплатно забезпечувати надання замовнику можливості
щодо:»;

«Акредитація за четвертим рівнем передбачає зобов’язання авторизованого
електронного майданчика забезпечувати можливість учасників щодо:».

3. Пункт 17 доповнити абзацом такого змісту: 
«У разі тимчасової відсутності на веб-порталі Уповноваженого органу техніч-

ної можливості проведення передбачених Законом деяких видів процедур за-
купівлі та/або закупівлі за рамковими угодами Уповноважений орган може
прийняти рішення щодо попередньої авторизації електронних майданчиків на
підставі відповідного рішення комісії.».

4. У пункті 19 слова «, та відповідність вимогам Закону» виключити.
5. У тексті Порядку слова «тендерної пропозиції» в усіх відмінках і формах

числа замінити словами «тендерної пропозиції та/або пропозиції учасника про-

цедури закупівлі» у відповідному відмінку і числі, а слова «рішення щодо авто-
ризації» — словами «рішення щодо авторизації  (попередньої авторизації)».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 червня 2016 р. № 387
Київ

Про визнання такими, що втратили чинність,
деяких актів Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність, акти Кабінету Міністрів України згідно

з переліком, що додається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 24 червня 2016 р. № 387

ПЕРЕЛІК
актів Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 р. № 780 «Про
схвалення Концепції реформування системи фінансування та управління науко-
вою і науково-технічною діяльністю» (Офіційний вісник України, 2012 p., № 79,
ст. 3206).

2. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1077
«Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування сис-
теми фінансування та управління науковою і науково-технічною діяльністю на
період до 2017 року».

3. Пункт 8 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затвердже-
них постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2015 р. № 741 (Офі-
ційний вісник України, 2015 p., № 78, ст. 2606).

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 червня 2016 р. № 401
Київ

Деякі питання залучення перекладачів 
(сурдоперекладачів) для забезпечення 

надання безоплатної вторинної 
правової допомоги 

З метою забезпечення надання доступної та якісної безоплатної вторинної
правової допомоги усім суб’єктам права на безоплатну вторинну правову допо-
могу згідно із Законом України «Про безоплатну правову допомогу» до законо-
давчого врегулювання відповідних питань Кабінет Міністрів України
ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства юстиції щодо залучення центрами
з надання безоплатної вторинної правової допомоги перекладача (сурдоперек-
ладача) для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги

суб’єктам права на таку допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну
правову допомогу» у разі, коли зазначені суб’єкти не володіють державною
мовою та/або є глухими, німими або глухонімими.

2. Установити, що перекладачі (сурдоперекладачі) залучаються для забезпе-
чення надання безоплатної вторинної правової допомоги на підставі укладених
з ними договорів про надання відповідних послуг згідно з вимогами цивільного
законодавства.

3. Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюд-
жеті для оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоп-
латну вторинну правову допомогу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 4 березня 2013 р. № 130 (Офіційний вісник України, 2013
р., № 19, ст. 640; 2014 р., № 51, ст. 1340), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 червня 2016 р. № 401

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів, передбачених

у державному бюджеті для оплати послуг та відшкодування витрат 
адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

1. Пункт 3 доповнити підпунктом 4 такого змісту:
«4) оплату послуг перекладачів (сурдоперекладачів), які залучаються цен-

трами для забезпечення надання безоплатної вторинної правової допомоги
суб’єктам права на таку допомогу відповідно до Закону України «Про безоплатну
правову допомогу», у разі, коли зазначені суб’єкти не володіють державною
мовою та/або є глухими, німими або глухонімими.».

2. У пункті 4 слова і цифри «постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня
2012 р. № 305 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу» (Офіційний вісник України,
2012 р., № 30, ст. 1114; 2013 р., № 2, ст. 39)» замінити словами і цифрами «по-
станови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 «Питання оплати
послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2189)».

3. Доповнити Порядок пунктом 51 такого змісту:
«51. Оплата послуг перекладачів (сурдоперекладачів) за рахунок бюджетних

коштів, передбачена підпунктом 4 пункту 3 цього Порядку, здійснюється цен-
трами на підставі укладених з такими перекладачами (сурдоперекладачами) до-
говорів про надання відповідних послуг згідно з вимогами цивільного
законодавства.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 1 липня 2016 р. № 459-р
Київ

Про затвердження фінансового плану 
публічного акціонерного товариства 

«Укргідроенерго» на 2016 рік
Затвердити фінансовий план публічного акціонерного товариства «Укргід-

роенерго» на 2016 рік, що додається до оригіналу.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Яніна
Євгенія Вікторовича, 21.07.1976 року народження, останнє
місце проживання: вул. Комарова, 16/24, м. Чернівці, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі за позовом
Гонта Юлії Вікторівни до Яніна Євгенія Вікторовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням та зняття особи з реєстраційного
обліку.

Судове засідання призначене на 09.30 год. 11 липня 2016
року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабі-
нет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати за-
перечення на позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і
у випадку його неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу №219/2837/15-ц; 6/219/111/2016 за заявою про зміну та
встановлення способу і порядку виконання рішення Артемів-
ського міськрайонного суду Донецької області по цивільній
справі за позовною заявою Черникової Людмили Федорівни до
Департаменту охорони здоров’я Донецької обласної державної
адміністрації, Комунального лікувально-профілактичного за-
кладу «Міський наркологічний диспансер м. Горлівки» про стяг-
нення заборгованості по заробітній платі.

Відповідач по справі: Комунальний лікувально-профілактич-
ний заклад «Міський наркологічний диспансер м. Горлівки» (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84638, Донецька
область, м. Горлівка, Ц-Міський район, вул. Беспощадного, 45)
викликається 15 липня 2016 року на 14 годину 30 хвилин до
суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсут-
ності.

Суддя Брежнев О. А.

В провадженні Комінтернівського районного суду м.
Харкова знаходиться спеціальне кримінальне провадження
№ 641/4830/16-к стосовно Зимогляда Євгенія Олександро-
вича, 15.02.1988 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 28, ч. 2 ст. 365 КК України. Обвинувачений Зимогляд
Є.О., зареєстрований за адресою: м. Харків, пр-т Тракто-
робудівників, 130-А, кв. 24. На підставі ст. ст. 323, 297-5,
135 KПK України, Комінтернівський районний суд м. Хар-
кова викликає обвинуваченого Зимогляда Євгенія Олек-
сандровича у судове засідання, яке відбудеться 11 липня
2016 року о 12 годині 00 хвилин в залі № 2 Комінтернів-
ського районного суду м. Харкова, розташованого за ад-
ресою: м. Харків, пров. Брянський, 5. Відповідно до
складеного графіку судові засідання також призначені
об 11.00 год. 18 липня 2016 року, о 12.00 год. 20 липня
2016 року, о 12.00 год. 27 липня 2016 року, о 12.00 год.
28 липня 2016 року. 

Суддя Ариничева С. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Дельта банк» до Кожура В. А.,
Кожура О. В., Панекіна В. M. про стягнення заборгова-
ності. Відповідачі у справі: Кожура Вадим Віталійович
(місце реєстрації за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве,
вул. Комуністична, б. 33, кв. 20); Кожура Олена Володи-
мирівна (місце реєстрації за адресою: Донецька обл., 
м. Єнакієве, вул. Комуністична, б. 33, кв. 20); Панекін Во-
лодимир Миколайович (місце реєстрації за адресою: До-
нецька обл., м. Єнакієве, вул. Аестерова, 73)
викликаються на 12 липня 2016 року о 15.00 годині до
суду, каб. № 308, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя С. П. Букрєй
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Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача: 

- Каверіну Людмилу Олександрівну, 18.12.1968 року на-
родження. що зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м.Попасна, вул. Миронівська, буд. 3-а, кв. 35, у
судове засідання по цивільній справі № 423/15400/16-ц за
позовом Публічного Акціонерного Товариства  КБ «Приват
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, що відбудеться:

25 липня 2016 року о 14 год. 00  хв. в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6,
каб. № 7 (1 поверх).

Суддя А. В. Архипенко
У разі неявки відповідача  у призначений час або непові-

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

З опублікуванням цього оголошення відповідач по спра-
вах вважається належним чином повідомленим про час,
день та місце проведення судового засідання.

Монастирищенський районний суд Черкаської області
викликає Федішова Владислава Миколайовича, як відпові-
дача, у судові засідання, які відбудуться 12 серпня 2016 року
о 10 год. 30 хв. та 17 серпня 2016 року о 10-30 год., в разі
неявки 12 серпня 2016 року о 10 год. 30 хв. у приміщення
Монастирищенського районного суду Черкаської області,
що розташований за адресою по вул.Соборна,98 м.Монас-
тирище Черкаської області у справі №702/708/16-ц, провад-
ження №2/702/295/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Федішова Владислава Миколайовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. 

Монастирищенський районний суд пропонує Федішову
В.М. подати письмові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справі до визначеного судом дня прове-
дення судового засідання.

У разі неявки у судові засідання Федішова В. М., справа
буде розглянута у відсутності вказаної особи, про причини
неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

Суддя Д. С. Ротаєнко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2),
розглядає цивільну справу № 2/243/1484/2016 за позо-
вом Аверіної Світлани Віталіївни до Аверіна Дмитра Вік-
торовича, третя особа: Відділ опіки та піклування
Слов’янської міської ради Донецької області про на-
дання дозволу на виїзд дитини. Останнє відоме місце
мешкання відповідача Аверіна Дмитра Вікторовича:
84573, с. Новолуганське, Бахмутського району, Донець-
кої області, вул. Первомайська, буд. 3, кв. 7.

Відповідач викликається до суду на 11 липня 2016
року на 09 год. 30 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове
засідання відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості до:

1. Відповідач Федорова Тетяна Миколаївна, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька
обл., м. Горлівка, вул. Олега Кошового, буд. 57, ви-
кликається 13 липня 2016 року о 08 год. 00 хв. до
суду, для участі у розгляді справи по суті;

2. Відповідач Черничко Ольга Вікторівна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Горлівка, вул. Українська, буд. 79, кв. 52, виклика-
ється 13 липня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду,
для участі у розгляді справи по суті;

3. Відповідач Мілютіна Галина Юріївна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Горлівка, вул. Козлова, буд. 15, кв. 9, викликається
13 липня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду, для
участі у розгляді справи по суті;

4. Відповідач Заковоротня Надія Василівна, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька
обл., м. Горлівка, вул. Ртутна, буд. 23, кв. 41, викли-
кається 13 липня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду,
для участі у розгляді справи по суті;

5. Відповідач Величковський Вадим Михайлович,
останнє місце реєстрації та проживання: Донецька
обл., м. Горлівка, вул. Кірова, буд. 3, кв. 20, викли-
кається 13 липня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справи будуть розглянуті в їхню відсут-
ність.

Суддя О. В. Неженцева

Вінницький міський суд Вінницької області повідом-
ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17
в залі судових засідань № 13, 13.07.2016 року о 15.00
годині, відбудеться підготовче судове засідання в кри-
мінальному провадженні по обвинуваченню Просвіріна
Андрія Олександровича у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст.111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Про-
свірін Андрій Олександрович, який зареєстрований та
проживає за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв Ста-
лінграда, 11.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого Іванченка Я. М., судді Гайду Г. В., судді Іщук
Т. П.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донець-
кій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (06262)-3-56-33) знаходиться кримінальне провадження 
№ 4201505000000046 (справа № 1-кп/243/579/2015) за обвину-
ваченням Сталенного Владислава Юрійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Неженцева О. В.
викликає обвинуваченого Сталенного Владислава Юрійовича,
який зареєстрований за адресою: вул. Перемоги, 162/47, м. Гор-
лівка, Донецької області, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 13 липня 2016 року о 13.30 год. у залі судового
засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його при-
буття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та
12 КПК України та здійснити спеціальне судове провадження.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2),
розглядає цивільну справу № 2/243/1041/2016 за позо-
вом Федчун Валерії Сергіївни до Федчуна Сергія Віталі-
йовича про надання дозволу дитині на виїзд на
тимчасово не контрольовану українською владою тери-
торію через лінію зіткнення у межах Донецької області
без згоди та супроводу батька. Останнє відоме місце
мешкання відповідача Федчуна Сергія Віталійовича: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Кірова, буд. 3, кв. 44.

Відповідач викликається до суду на 11 липня 2016
року на 09 год. 00 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове
засідання, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Подолян Д. Д., Лємзякової Т. О., про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі
№ 233/2522/16-ц Подолян Дмитро Дмитрович, 29 січня 1959 р.н.,
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул.
Удмурська, 38/31, викликається у судове засідання на 
13.00 год. 14.07.2016 року. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/2536/16-ц Лємзякова Тетяна Олександрівна, 10.11.1955
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка,
с. Крупський, вул. Тореза, 74а/6, викликається у судове засі-
дання на 13.15 год. 14.07.2016 р. Розгляд зазначених цивільних
справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області (корп. № 2, каб. №16).

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
за їх відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, 
№ 157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Гончарової Л. О., Малєєва Ю. М., про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі
№ 233/2196/16-ц Гончарова Лада Олександрівна, 07 грудня 1968
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Леніна, буд. 55/27, кв. 10, викликається у судове засідання
на 13.00 год. 13.07.2016 року. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/2195/16-ц Малєєв Юрій Михайлович, 01.05.1960 р.н., за-
реєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул.
Дзержинського, 131, викликається у судове засідання на 13.15
год. 13.07.2016 р. Розгляд зазначених цивільних справ відбу-
деться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області (корп. № 2, каб. № 16).

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
за їх відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Вінницький міський суд Вінницької області повідом-
ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17
в залі судових засідань № 13, 13.07.2016 року о 14.30
годині, відбудеться підготовче судове засідання в кри-
мінальному провадженні по обвинуваченню Новікова
Андрія Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Но-
віков Андрій Вікторович, який зареєстрований та про-
живає за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул.
Московська, 186, кв. 27.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого Іванченка Я. М., суддів Ковальчук Л. В.,
Жмудь О. О.

У провадженні Голованівського районного суду Кіро-
воградської області, смт Голованівськ, знаходиться ци-
вільна справа № 386/383/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Криштопи Анатолія Володимировича та Криш-
топи Наталії Юріївни про стягнення заборгованості по
кредитному договору.

Судовий розгляд справи призначено на 28 липня 2016
року на 16 год. 30 хв. у Голованівському районному суді
за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна (Леніна), 18.

Суд викликає Криштопу Анатолія Володимировича та
Криштопу Наталію Юріївну у судове засідання як відпо-
відачів.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачів
до суду та неповідомлення про причини неявки справа
буде розглянута за наявними у справі доказами з поста-
новленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5)
розглядає цивільну справу № 219/4551/16-ц;
2/219/2474/2016 за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК»
до Комаренко Олександри Борисівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі Комаренко Олександра Бори-
сівна (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Донецька, буд. 1, кв.
2) викликається 13 липня 2016 року на 09 годину 00 хви-
лин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по
суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності. 

Суддя Конопленко О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5)
розглядає цивільну справу № 219/4555/16-ц;
2/219/2477/2016 за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК»
до Селіверстова Сергія Володимировича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Селіверстов Сергій Володимиро-
вич (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Саратовська, буд. 9,
кв. 7) викликається 13 липня 2016 року на 08 годину 45
хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи
по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що ци-
вільна справа за апеляційною скаргою Мішра Аміта
на рішення Дарницького районного суду м. Києва від
17.12.2015 року в цивільній справі за позовом Мд.
Рашад до Мішра Аміта, Марченко (Філатової) Олени
Валеріївни, треті особи: приватний нотаріус КМНО
Борозенець Ю. Г., Управління державної реєстрації
Головного територіального управління юстиції в 
м. Києві про визнання договору частково недійсним,
визнання права власності на частину квартири, при-
значена до розгляду в приміщенні Апеляційного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вулиця Солом’ян-
ська, 2А о 09 годині 50 хвилин 04 серпня 2016 року.

В судове засідання викликається Марченко (Фі-
латова) Олена Валеріївна, м. Київ, вул. Анни Ахма-
тової, 43, кв. 373.

Суддя Н. О. Прокопчук

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що цивільна
справа за апеляційною скаргою Бовсуновського А. С. та
Твердовської В. П. на рішення Солом’янського районного
суду м. Києва від 12 квітня 2016 року в цивільній справі за
позовом Бовсуновського А. С. до Карпенка C. O., Ільченка
C. O., Твердовської В. П. про визнання недійсним договору
та витребування автомобіля та позовом Твердовської В. П.
до Бовсуновського А. С., Карпенка C. O., Ільченка C. O. про
визнання особи добросовісним набувачем та визнання
права власності на автомобіль, призначена до розгляду в
приміщенні Апеляційного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вулиця Солом’янська, 2А о 10 годині 10 хвилин 15 вересня
2016 року.

В судове засідання викликається Ільченко Сергій Олек-
сандрович, вул. Магістральна, 8, кв. 16, м. Київ, 03190.

З опублікованим оголошення про виклик, особи вважа-
ються повідомленими про час, день та дату судового засі-
дання.

Суддя Н. О. Прокопчук

Дружківський міський суд Донецької області викликає відпо-
відача Черткова Романа Михайловича, 06.12.1975 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька обл., м. Ясинувата, вул.
Скрипніка, буд. 75, по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Черткова Романа Михайловича про стягнення заборгованості
за кредитним договором в судове засідання, яке відбудеться 15
серпня 2016 р. о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в су-
дове засідання суд розглядатиме справу у відсутності
відповідача за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Шосткинський міськрайсуд Сумської обл. повідомляє, що
розгляд справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Константино-
вої Наталії Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, призначено на 25.07.2016 о 10 год.
30 хв., м. Шостка, вул. К. Маркса, 63, к. 15.

У разі неявки справа розглядатиметься у вашу відсут-
ність.

Суддя О. М. Сидорчук

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відпо-
відача Мартинюк Ольгу Дмитрівну за позовом Публічного
AT КБ «Приватбанк» до Мартинюк Ольги Дмитрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове
засідання відбудеться 18 липня 2016 року о 09 годині 10
хвилин у приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козац-
тва, 68, зала судових засідань № 21. У разі неявки Мартинюк
Ольги Дмитрівни судове засідання буде проведене у її від-
сутності.

Суддя В. К. Кисельов

Втрачені документи:
паспорт Бережного Антона
Васильовича 19.03.1989 р.н

серія МР № 131919, 
виданий 05.04.2005 р. 
Каховським РВ УМВС 

України в Херсонській обл.,
і посвідчення УБД серія 
АБ № 594402, видане

02.01.2015 р. 
вважати недійсними.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Пау Олівера, останнє відоме місце проживання якого за
адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 208/30, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі за позовом
Пау А. В. до Пау Олівера про розірвання шлюбу на 10.20
годину 13 липня 2016 року за адресою: м. Чернівці, ву-
лиця Кафедральна, 4, кабінет № 12.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається належним чином повідомленим про час і
місце розгляду справи.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде
розглянуто у вашу відсутність.

Суддя С. О. Волошин

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання як відповідача Божок Дмитра Ва-
сильовича (останнє відоме місце проживання відпо-
відача: 02100, м. Київ, бульв. В. Ради, 1а, кв. 75) по
цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа Банк» до
Божок Дмитра Васильовича про стягнення боргу,
яке відбудеться 26 липня 2016 року о 09.30 год., в
приміщенні Дніпровського районного суду м. Києва
за адресою: м. Київ вул. Сергієнка, 3, каб. 43. (Суддя
Астахова О. O.).

У разі неявки відповідача Божок Д. В. справа буде
розглянута у його відсутність.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Єрємєєва Сергія Юрійовича, що зареєстрований за
адресою: м. Київ, вул. Осиповського, буд. 3-а, кв.
100 про те, що судове засідання по справі
758/4487/16-ц за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Рехау» до Єрємєєва Сергія Юрі-
йовича про стягнення коштів, відбудеться 22 липня
2016 р. о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду (м. Київ,
вул. Хорива, 21, каб. № 8) під головуванням судді
Зарицької Ю. Л. Ваша явка або явка вашого пред-
ставника є обов’язковою. В разі вашої або вашого
представника неявки буде постановлено рішення.

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає Територіальну громаду 
м. Луганська, в особі Луганської міської ради, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/1977/16-ц за
позовом Мамонової Анастасії Вадимівни до Територіальної
громади м. Луганська, в особі Луганської міської ради, третя
особа, що не заявляє самостійних вимог AT «Ощадбанк» про
визнання права власності в порядку спадкування за зако-
ном, що відбудеться 15 липня 2016 року о 13.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Личаківський районний суд м. Львова викликає Дорофієнко Любов Іванівну (останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Шахтарськ, вул. Огородня, буд. 11), Ковальова Сергія Анатолійовича (останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Горлівка Калінінського району, вул. Маланича, буд. 46, кв. 252) як відповідачів у судове засідання
по цивільній справі 2/463/339/16 (463/4245/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Дорофієнко Любові Іванівни, Ковальова
Сергія Анатолійовича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться 26 липня
2016 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідача на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя C. B. Гирич

Роздільнянський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Caєнко Юлію Вікторівну, 26.02.1974 року народження,
що 29 липня 2016 року о 09 годині 30 хвилин у залі судового засідання Роздільнянського районного суду Одеської області за ад-
ресою: Одеська область, м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А, відбудеться судове засідання по цивільній справі № 511/408/16-ц,
провадження № 2/511/666/16 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» до Саєнка Вя-
чеслава Леонідовича, Саєнко Юлії Вікторівни про стягнення заборгованості по кредитному договору.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачці Саєнко Юлії Вікторівні подати пояснення, заперечення та всі наявні в неї
докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути розглянута за відсутністю відповідачки Саєнко Юлії Вікторівни, або її пред-
ставника за наявними у справі доказами.

Суддя О. В. Іванова
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оголошення
Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Центральна,

26а) розглядатиме цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до фізичних осіб про стягнення заборго-
ваності за кредитними договорами.

Відповідачі:
- справа № 319/564/16-ц Шакірова Вікторія Вікторівна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 

м. Сніжне, вул. Леніна, буд. 146, викликається до суду на 09.30 год. 05 серпня 2016 року;
- справа № 319/568/16-ц Медяник Роман Юрійович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне,

вул. Філатова, буд. 14, кв. 4, викликається до суду на 10.00 год. 05 серпня 2016 року;
- справа № 319/425/16-ц Шабурова Марина Олександрівна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 

м. Сніжне, вул. Клочкова, буд. 6, кв. 1, викликається до суду на 10.30 год. 05 серпня 2016 року;
- справа № 319/519/16-ц Мочалова Олена Володимирівна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 

м. Сніжне, вул. Фрунзе, буд. 13, викликається до суду об 11.00 год. 05 серпня 2016 року;
- справа № 319/517/16-ц Стороженко Андрій Олександрович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,

м. Сніжне, вул. Знаменських, буд. 3, викликається до суду на 11.30 год. 05 серпня 2016 року;
- справа № 319/560/16-ц Щербаков Павло Миколайович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 

м. Сніжне, вул. Осипенко, буд. 15, викликається до суду на 09.30 год. 08 серпня 2016 року;
- справа № 319/511/16-ц Датова Мєдея Каріозіковна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 

м. Сніжне, вул. Войнич, буд. 1, кв. 2, викликається до суду на 10.00 год. 08 серпня 2016 року;
- справа № 319/510/16-ц Максимчук Лілія Геннадіївна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 

м. Сніжне, просп. Комінтернівський, буд. 14, викликається до суду на 10.30 год. 08 серпня 2016 року;
- справа № 319/555/16-ц Катьянов Сергій Борисович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 

м. Сніжне, вул. Челябінська, буд. 7, кв. 2, викликається до суду об 11.00 год. 08 серпня 2016 року;
- справа № 319/554/16-ц Клімов Олексій Олександрович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 

м. Сніжне, вул. Карапетяна, буд. 17а, кв. 6, викликається до суду на 11.30 год. 08 серпня 2016 року.
Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду можна отримати в суді за вищевказаною адресою або через

«Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку не-

явки відповідачів в судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий
за їх відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Р. С. Солодовніков

Шевченківський  районний суд м. Запоріжжя ви-

кликає Павловську Анастасію Юріївну в судове засі-

дання як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват

Банк» до Павловської Анастасії Юріївни, справа 

№ 336/2273/16-ц про стягнення заборгованості на

28.07.2016 року на 09:15 годину, яке відбудеться за

адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а.

Суддя В. П. Суркова

Шевченківський  районний суд м. Запоріжжя ви-

кликає Таріму Петра Олексійовича в судове засі-

дання як відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват

Банк» до Таріми Петра Олексійовича, справа

336/2469/16-ц про стягнення заборгованості на

15.08.2016 року на 09:00 годину, яке відбудеться за

адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 117а. 

Суддя Галущенко Ю. А.

Рубіжанський міський суд Луганської області викли-
кає Нейжмакова Олександра Івановича у судове засі-
дання як відповідача у справі № 425/1773/16-ц за
позовом Сорочинської Тетяни Юріївни до Нейжмакова
Олександра Івановича про усунення перешкод у здійс-
ненні права власності та визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням, яке
відбудеться 18.07.2016 року о 12 годині 00 хвилин в при-
міщенні Рубіжанського міського суду Луганської області
за адресою: м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, зал судових
засідань № 2.

У випадку вашої неявки суд врахує це та розгляне
справу 22.07.2016 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Оболонський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Мажуру Арсена Вікторовича (останнє відоме
місце проживання: м. Київ, пр. Майорова, 1-а, кв. 65), по
цивільній справі провадження № 2/756/3198/16, унікаль-
ний № 756/4465/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» до
Мажури Арсена Вікторовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, в судове засідання на 03
жовтня 2016 року на 14 год. 00 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені 
ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23.
Суддя М. М. Маринченко

Апеляційний суд Дніпропетровської області пові-
домляє як відповідачів Щетиніна Владислава Сергі-
йовича, зареєстрованого за адресою: вул.
Малиновського, буд. 18, кв. 150, м. Дніпропет-
ровськ, Золотаренка Василя  Володимировича, за-
реєстрованого за адресою: вул. Новочеркаська, буд.
183, м. Дніпропетровськ, Вагнер Сергія Віталійовича,
зареєстрованого за адресою: вул. Новочеркаська,
буд. 183, м. Дніпропетровськ, що по цивільній справі
за апеляційною скаргою Публічного акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України» на
заочне рішення Амур-Нижньодніпровського район-
ного суду м. Дніпропетровська від 21 січня 2016
року за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Державний ощадний банк України» до Щети-
ніна Владислава Сергійовича, Золотаренка Василя
Володимировича, Вагнер Сергія Віталійовича, третя
особа: Головне управління Державної Міграційної
служби в Дніпропетровській області про звернення
стягнення на предмет іпотеки, виселення з житло-
вого будинку та зняття з реєстраційного обліку, ого-
лошено перерву до 11 год. 20 хв. 27 липня 2016
року. Розгляд буде проходити у Апеляційному суді
Дніпропетровської області (м. Дніпропетровськ, вул.
Харківська, 13).

У разі неявки відповідачів у судове засідання
справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О. М. Осіян

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Миру,
5) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення боргу
викликає як відповідачів:

- по справі 2/219/2333/2016 відповідача Маковецького
Миколу Івановича, 04.08.1977 р.н., останнє місце про-
живання та реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Льотчиків, 49, на 19.08.2016 року о 13.00 годині;

- по справі 2/219/2338/2016 відповідача  Маковець-
кого Григорія Івановича, 04.08.1977 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Льотчиків, 49, на 19.08.2016 року о 13.10 годині;

- по справі 2/219/2348/2016 відповідача Череповську
Наталю Олексіївну, 01.01.1967 р.н.., останнє місце про-
живання та реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Котовського, 65, на 19.08.2016 року о 13.20 годині;

- по справі 2/219/2084/2016 відповідача Скидан Єв-
гена Віталійовича, 01.09.1991 р.н., останнє місце прожи-
вання та реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Комунальна, 2б, на 19.08.2016 року о 13.30 годині.

Відповідачі викликаються до суду, каб. № 309, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки інакше
справа буде розглядатися у їх відсутності.

Суддя Тверський С. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Миру, 5 ) за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення боргу викли-
кає відповідачів:

— по справі 2/219/1229/2016 відповідача Кривицьку На-
талю Панасівну, 04.06.1964 р.н., останнє місце проживання
та реєстрації: Донецька область, м. Жданівка, вул. Квартал
2, буд. 11, кв. 64, на 18.08.2016 року о 13.20 годині;

— по справі 2/219/1341/2016 відповідача Муллагалієва
Яна Юрійовича, 21.03.1990 р.н., останнє місце проживання
та реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, смт Корсунь,
вул. 2 Партизанська, 68, на 18.08.2016 року о 13.30 годині;

— по справі 2/219/2018/2016 відповідача Зіньковського
Миколу Анатолійовича, 13.12.1971 р.н., останнє місце про-
живання та реєстрації: Донецька область, м. Часів-Яр, вул.
Вокзальна, 19, на 18.08.2016 року о 13.00 годині;

— по справі 2/219/2300/2016 відповідача Сергійка Вале-
рія Івановича, 02.08.1954 р.н., останнє місце проживання та
реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Рятувальна,
5-4, на 18.08.2016 року о 13.10 годині.

Відповідачі викликаються до суду, каб. № 309, для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи
будуть розглядатися у їхню відсутність.

Суддя Тверський C. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Миру, 5)
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення боргу
викликає відповідачів:

— по справі 2/219/2177/2016 відповідача Юсипенка
Ярослава Олексійовича, 27.02.1990 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, м. Єна-
кієве, смт Кам’янка, вул. Комарова, 1-2, на 22.08.2016
року о 13.30 годині;

— по справі 2/219/2000/2016 відповідача Лук’янову
Світлану Володимирівну, 12.10.1971 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Р.Люксембург, 47, на 22.08.2016 року о 13.20 го-
дині;

— по справі 2/219/2007/2016 відповідача Чурікову
Віолетту Володимирівну, 20.01.1978 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Ювілейна, 6-85, на 22.08.2016 року о 13.10 годині;

— по справі 2/219/1694/2016 відповідача Деревян-
ченко Оксану Олександрівну, 09.04.1974 р.н., останнє
місце проживання та реєстрації: Донецька область, м.
Єнакієве, вул. Комуністична, на 22.08.2016 року о 13.00
годині.

Відповідачі викликаються до суду, каб. № 309, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справи будуть розглядатися у їхню відсутність.

Суддя Тверський C. M.

Макарівський районний суд Київської області ви-
кликає за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Рос-
товського, б. 35 на 01.08.2016 року на 10.00 годину
як відповідача Рожковську Наталію Олександрівну
по цивільній справі № 370/171/16-ц за позовом Гра-
бар Вікторії Петрівни до Рожковської Наталії Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) розглядає цивільні справи:

- № 219/177/2016-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк»
до Сайченка Андрія Олександровича та Савченко Те-
тяни Олексіївни про звернення стягнення на предмет
іпотеки;

- № 219/3947/2016-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк»
до Стратуца Вячеслава Анатолійовича про звернення
стягнення на предмет іпотеки.

Відповідачі по справах:
- Стратуца Вячеслав Анатолійович, 24.05.1966

р.н., який зареєстрований: м. Єнакієве, село Була-
вінка, вул. 1 травня, буд. 14, кв. 2 Донецької області;

- Сайченко Андрій Олександрович, 06.06.1984
р.н., який зареєстрований: м. Єнакієве, вул. О. Форш,
буд. 9 Донецької області;

- Савченко Тетяна Олексіївна, 02.11.1985 р.н., яка
зареєстрована: м. Львів, вул. Ак. Кучери, буд. 18, кв.
4, викликається в судове засідання на 14 липня 2016
року о 09.30 год.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачів вони повинні повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справи будуть розглянуті у їхню
відсутність.

Суддя І. В. Воробйова

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає представника Луганської
міської ради, яка розташована за адресою: м. Луганськ, вул.
Коцюбинського, 14, як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/4825/16-ц за позовом Войтович Галини
Федорівни до Луганської міської ради про визнання права
власності в порядку спадкування за заповітом на 16 серпня
2016 року о 09 годині 30 хвилин у залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: 
м. Сватове, пл. Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
Шимка Олександра Івановича: м. Луганськ, Красна площа, 2/85,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/409/1162/16 за позовом Подкопаєвої Ірини Олександрівни
про визнання трудового договору розірваним, що відбудеться
11.07.2016 року о 9 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2,
тел. 2-27-92.

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

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

Суддя В. В. Тімінський

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє

Окулича Олександра Володимировича, 19.05.1982

р.н., що 15 липня 2016 року о 10 годині 00 хвилин

буде слухатись справа за позовом ПАТ КБ «Приват-

банк» до Окулича Олександра Володимировича про

стягнення заборгованості в приміщенні суду по ву-

лиці Кам’янецькій, 117, м. Хмельницький, 1 поверх,

кабінет № 12.

Суддя Н. М. Салоїд

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Крутого Геннадія Анатолійовича як відпо-
відача в судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ №420/1081/16-ц за позовом ПАТ «Акцент-
Банк» до Крутого Г. А. про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 13 липня 2016 року о 08 год. 00 хв.
(резервна дата судового засідання 19 липня 2016
року о 08 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт
Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як відповідачів Іванову Асю
Володимирівну, Іванова Володимира Павловича в
судове засідання, яке відбудеться 15.07.2016 року о
16.00 годині в приміщенні Білгород-Дністровського
міськрайонного суду за адресою: м. Білгород-Дніс-
тровський, вул. Військової Слави (Енгельса), 27 (зал
судових засідань, 37) по цивільній справі
495/4461/16-ц за позовом Шаброй П. А. про ви-
знання договору дійсним.

У разі неявки в судове засідання справа може
бути розглянута у вашу відсутність.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Волкова Юрія Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Волкова Юрія Миколайо-
вича в судове засідання, яке відбудеться 22.08.16 року
о 14.30 годині в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І.,
тел. (06153) 3-51-09. Явка до суду обов’язкова. В разі
неявки справа буде розглянута за наявними матеріалами
в заочному порядку.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Телегу Світлану Миколаївну, 22.11.1963
р.н., у судове засідання, яке призначене на 16 годину
30 хвилин 28 липня 2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/761/16-ц за позовом ПАТ Комер-
ційний банк «Приват Банк» до Телеги Світлани
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає Пашник Ірину Анатоліївну як відповідача в
судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/1078/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Пашник І. А. про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 13 липня 2016 року о 08 год. 45 хв. (ре-
зервна дата судового засідання 19 липня 2016 року
о 09 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського 
районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт
Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Ворони Ольги Михайлівни про
стягнення заборгованості.

Суд викликає відповідача Ворону Ольгу Михайлівну в
судове засідання, яке відбудеться 22.08.2016 року о
14.45 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький С. І., тел.
(06153) 3-51-09. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки
справа буде розглянута за наявними матеріалами в за-
очному порядку.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-

трян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-

ська, б. 64, каб. № 308) 15 липня 2016 року о 09

годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позо-

вом Товариства з обмеженою відповідальністю

«Кредитні ініціативи» до Гладкого Богдана Валері-

йовича про стягнення заборгованості.

Явка відповідача в справі обов’язкова. У разі не-

явки справа буде розглянута за його відсутності.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Чєрпакова Олександра Вікторовича,
17.04.1986 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 15 годину 00 хвилин 28 липня 2016 року, для роз-
гляду цивільної справи № 319/765/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Чєрпакова
Олександра Вікторовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Куйбишеве Куй-
бишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті (вул. Мельниченка, 1, м. Київ) викликає в су-
дове засідання як відповідача Савкова Василя
Олександровича, яке призначено на 26.07.2016 року
о 09.00 год. по розгляду цивільної справи
№2/369/2261/16 за позовом Савкової Ганни Володи-
мирівни до Савкова Василя Олександровича про ро-
зірвання шлюбу та стягнення аліментів.

У разі неявки справа буде заслухана у вашу від-
сутність.

Суддя Н. С. Пінкевич

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Крюченко Микола Валентинович, 24.12.1976
р.н., який проживає за адресою: Донецька область, м. Донецьк,
вул. Куйбишева, б. 151, кв. 17, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135
КПК України, вам необхідно з’явитися 11.07.2016, 12.07.2016,
13.07.2016 року в період часу з 09.00 до 18.00 години до пер-
шого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області за ад-
ресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4
«а», для проведення за вашою участю слідчих дій у криміналь-
ному провадженні № 12015050000000690 від 10.08.2015 р. за ч.
1 ст. 258-3 КК України - вручення вам повідомлення про підозру,
допиту як підозрюваного, закінчення досудового розслідування
та відкриття матеріалів кримінального провадження, відповідно
до вимог ст.ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.
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Романівський районний суд Житомирської області
викликає відповідача Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи №290/486/16-ц за позовом Прокопович
Марії Петрівни (представник позивача Саламаха Анато-
лій Віталійович) про розірвання договору оренди зе-
мельної ділянки, яке відбудеться 13 липня 2016 року о
10.00 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної сотні,
86/10 Житомирської області, зал судових засідань №1.

У разі неявки представника відповідача в судове за-
сідання розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя В. П. Кравчук

Романівський районний суд Житомирської області
викликає відповідача Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи №290/490/16-ц за позовом Ковальчук
Надії Антонівни (представник позивача Саламаха Анато-
лій Віталійович) про розірвання договору оренди зе-
мельної ділянки, яке відбудеться 13 липня 2016 року о
10.30 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної сотні,
86/10 Житомирської області, зал судових засідань №1.

У разі неявки представника відповідача в судове за-
сідання розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя В. П. Кравчук

Романівський районний суд Житомирської області ви-
кликає відповідача Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду
цивільної справи №290/484/16-ц за позовом Михайлов-
ського Петра Макаровича (представник позивача Сала-
маха Анатолій Віталійович) про розірвання договору
оренди земельної ділянки, яке відбудеться 13 липня
2016 року о 09.00 год. за адресою: смт Романів, вул. Не-
бесної сотні, 86/10 Житомирської області, зал судових
засідань №1.

У разі неявки представника відповідача в судове за-
сідання розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя В. П. Кравчук

Романівський районний суд Житомирської області ви-
кликає відповідача Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду
цивільної справи №290/483/16-ц за позовом Михайлов-
ської Віри Петрівни (представник позивача  Саламаха
Анатолій Віталійович) про розірвання договору оренди
земельної ділянки, яке відбудеться 13 липня 2016 року
о 08.30 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної сотні,
86/10 Житомирської області, зал судових засідань №1.

У разі неявки представника відповідача в судове за-
сідання розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя В. П. Кравчук

Романівський районний суд Житомирської області
викликає відповідача Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи №290/489/16-ц за позовом Подуная
Миколи Івановича (представник позивача Саламаха Ана-
толій Віталійович) про розірвання договору оренди зе-
мельної ділянки, яке відбудеться 13 липня 2016 року об
11.00 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної сотні,
86/10 Житомирської області, зал судових засідань №1.

У разі неявки представника відповідача в судове за-
сідання розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя В. П. Кравчук

Романівський районний суд Житомирської області
викликає відповідача Товариство з обмеженою відпові-
дальністю «Сатурн» у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи №290/485/16-ц за позовом Свінціцької
Галини Федорівни (представник позивача Саламаха Ана-
толій Віталійович) про розірвання договору оренди зе-
мельної ділянки, яке відбудеться 13 липня 2016 року о
09.30 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної сотні,
86/10 Житомирської області, зал судових засідань №1.

У разі неявки представника відповідача в судове за-
сідання розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя В. П. Кравчук

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Маринка Бориса Борисовича в судове засі-
дання, яке відбудеться 14 липня 2016 року о 09.00 годині
для розгляду цивільної справи № 655/365/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Маринка Бориса Борисовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Ад-
реса суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул.
Торгова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки
відповідача в судове засідання, справа буде розглянута
за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «ПриватБанк» до
Носової Л. А. про стягнення заборгованості.

Відповідачка Носова Любов Анатоліївна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Глієра, буд. 7, викликається 13 липня 2016
року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Аверюшкіна Олександра Миколайовича як відпові-
дача по цивільній справі № 2/756/2816/16 за позо-
вом Товариства з обмеженою відповідальністю
«КРЕДОФІНАНС» до Аверюшкіна Олександра Мико-
лайовича про стягнення боргу на 11 серпня 2016
року на 17.10 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К. А. Васалатій. Наслідки неявки в судове за-
сідання особи, яка бере участь у справі, передбачені
ст. ст. 169, 170 ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-

ласті викликає Критиця Надію Євгенівну по цивільній

справі № 357/4673/16-ц за позовом Товариства з об-

меженою відповідальністю «Факторингова компанія

«Рантье» про стягнення заборгованості на

21.07.2016 року на 10 год. 00 хв. Адреса суду: м. Біла

Церква, вул. Першотравнева, 4а, зал суду № 4.

Суддя О. В. Бондаренко

Києво-Святошинський районний суд Київської області
повідомляє, що розгляд цивільної справи за № 369/5634/16-
ц за позовом Демченко Наталії Сергіївни в інтересах непов-
нолітньої дитини Мороза Даниїла Ігоровича до Мороза Ігоря
Валерійовича, третя особа: Орган опіки та піклування Києво-
Святошинської районної державної адміністрації Київської
області, про позбавлення батьківських прав відбудеться 06
вересня 2016 року о 10 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Усатова Д. Д. в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул.
Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа буде роз-
глядатись за їх відсутності на підставі наявних у справі до-
казів.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області ви-
кликає Неткачова Володимира Володимировича, останнє місце ре-
єстрації якого: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру (Леніна),
б. 24, кв. 49а, як відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Неткачова Володимира Володимировича про
стягнення заборгованості за договором кредиту № 255/35-537 від
14.09.2005 року у судове засідання, яке відбудеться 22.07.2016 р.
о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 87500, Донецька
область, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31 (каб. 29).

У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки
справу буде розглянуто у відсутність відповідача на підставі на-
явних документів.

Суддя О. М. Томілін

Попаснянський районний суд Луганської області
повідомляє, що 15 березня 2016 року Попаснян-
ським районним судом Луганської області було 
ухвалено заочне рішення по цивільній справі 
№ 423/1616/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» до Корнієнка Сергія
Йосиповича та Корнієнко Вікторії Вікторівни про
стягнення заборгованості.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Попаснянський районний суд про-
тягом десяти днів з дня опублікування оголошення.

Суддя А. В. Архипенко

Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Павленко Марину Василівну, останнє відоме місце реєс-
трації: Одеська область, м. Чорноморськ (Іллічівськ), 
с. Мала Долина, вул. Леніна, 52а, як відповідач в судове
засідання по справі № 501/1060/16-ц за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Факторингова
компанія «РАНТЬЕ» до Павленко Марини Василівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором, на
10.00 год. 19.08.2016 р. за адресою: м. Чорноморськ,
вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засідань № 2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа
буде розглянута у її відсутності.

Суддя Т. В. Ледньова

Підозрювана Каніща Вікторія Валеріївна,
20.11.1969 року народження, відповідно до вимог
ст. ст. 133, 135, 2975 КПК України викликається на
10.00 год. 15 липня 2016 року до старшого слідчого
відділу слідчого управління військової прокуратури
Центрального регіону України Амеліна О. Ю. 
(044-285-30-34) за адресою: вул. Петра Болбочана,
8, м. Київ, для проведення слідчих дій за її участю 
як підозрюваної у кримінальному провадженні 
№ 42015110330000017 від 13.03.2015 за ознаками
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 
ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/1351/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Альфа Банк» до Гончарова
Сергія Сергійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором в розмірі 90073,61 гривні.

Відповідач Гончаров Сергій Сергійович викликається
до каб. № 27 суду на 27 липня 2016 року на 08 годину
00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута без його участі за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Шаманського В. М., Шаманського Е. В. про
стягнення заборгованості. Відповідачі у справі Шаманський
В’ячеслав Миколайович (останнє місце реєстрації за адресою:
86414, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Яблочкова, буд. 62, кв.
1) та Шаманський Едуард В’ячеславович (останнє місце реєстра-
ції за адресою: 86414, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Шевченка,
буд. 84, кв. 49) викликаються на 12 липня 2016 року о 08.30 го-
дині до суду, каб. № 308, для участі у розгляді справи 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
за їх відсутності.

Суддя С. П. Букрєй

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,
м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) роз-
глядає цивільну справу за позовом Марчук Валентини Іванівни
до Марчук Михайла Олександровича про визнання особи такою,
що втратила право на користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі Марчук Михайло Олександрович викли-
кається на 08 серпня 2016 року на 09.00 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність на підставі наявних у них даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Діденко С. О.

Повістка про виклик обвинуваченого 
для здійснення спеціального судового провадження

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області викликає як обвинуваченого Лакізу Олексія Іго-
ровича, 22.04.1986 р.н., який зареєстрований в м. Крас-
ноармійськ, мкр Сонячний, буд. 2-б, кв. 34-35, у судові
засідання, призначені на 15 липня 2016 року на 14 го-
дину, 21 липня 2016 року на 10 год. 30 хв., 25 липня 2016
року на 09 годину, 28 липня 2016 року на 14 годину, 11
серпня 2016 року на 15 годину, 12 серпня 2016 року на
08 годину по кримінальному провадженню за його об-
винуваченням за ч. 1 ст. 258-3 КК України, які відбу-
дуться у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр.
Металургів, буд. 231, каб. 16.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Майкоса А. М. до Майкоса М. В. про надання дозволу на тимча-
совий виїзд дитини за межі України без дозволу батька. Відпо-
відач у справі Майкоса Микола Віталійович (останнє відоме
місце проживання за адресою: 84500, Донецька обл., м. Бахмут,
вул. Чайковського, буд. 9, кв. 55) викликається на 14 липня 2016
року о 10.00 годині до суду, каб. № 308, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутності.

Суддя С. П. Букрєй

Краснолиманський міський суд Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) повідомляє
Мішину Ольгу Дем’янівну про надходження до суду
клопотання про визнання та надання дозволу на
примусове виконання на території України рішення
російського суду від 28.04.2014 року про стягнення
коштів з Мішиної Ольги Дем’янівни.

Мішиній О. Д. пропонується у місячний строк на-
дати свої заперечення щодо клопотання та докази.

Суддя Саржевська I. B.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39А) розглядає цивільну справу за позовом Шинаєвої Ірини Во-
лодимирівни до Шинаєва Олександра Султановича про розір-
вання шлюбу.

Відповідач Шинаєв Олександр Султанович викликається на
08 серпня 2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Діденко С. О.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Ткаченко Ганни Євгенівни
до Куліша Володимира Олександровича про розірвання
шлюбу.

Відповідач Куліш Володимир Олександрович викли-
кається до каб. № 18 суду на 22 липня 2016 року о 09
годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110,
м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) роз-
глядає цивільну справу за позовом Можаровської Олени Сергіївни
до Скляренка Дениса Віталійовича, третя особа: Відділ опіки та пік-
лування Служби у справах дітей Деснянської районної у м. Києві
державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав. Від-
повідач у цивільній справі № 233/2426/16-ц Скляренко Денис Віта-
лійович, 21 травня 1977 р.н., зареєстрований за адресою: 
м. Дебальцеве Донецької області,  вул. Сосюри, 26/11, викликається
у судове засідання на 08.15 год. 11 липня 2016 р. Розгляд зазначеної
цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськ-
районного 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

Глухівський міськрайонний суд Сумської області
викликає Драніченко Катерину Леонідівну в судове
засідання на 21 липня 2016 року о 09 годині 30 хви-
лин як відповідачку по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Драніченко К. Л. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Су-
дове засідання відбудеться в приміщенні
Глухівського міськрайонного суду за адресою: Сум-
ська область, м. Глухів, вул. Спаська, 32.

У разі неявки відповідачки в судове засідання
справа буде розглядатися без її участі.

Суддя Сапон О. В.

Подільський районний суд м. Києва викликає Закурдаєву
Світлану Іванівну, яка проживає за адресою: Луганська область,
м. Рубіжне, вул. Леніна, 36-А, кв. 78, як відповідачку по справі
№ 758/3354/16-ц за позовом Тітаренко Дарини Юріївни до За-
курдаєвої Світлани Іванівни, 3-тя особа: Сичаєва Валентина Фе-
дорівна, Одинадцята Київська державна нотаріальна контора про
усунення спадкоємця від права на спадкування спадщини за за-
коном.

Засідання призначено на 18 липня 2016 року о 14.00 год. за
адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14-Б, каб. 7, під головуванням
судді Г. Б. Супрун.

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

Апеляційний суд Чернівецької області викликає Коз-
мінського Віталія Степановича, 08.10.1981 р.н., який за-
реєстрований за адресою: с. Ропча Сторожинецького
району Чернівецької області, як співвідповідача у цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк» до Козмін-
ської Я. М., Солтич М.І., Мітран О. І. та Козмінського В. С.
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 30 хв. 10 серпня
2016 року в приміщенні Апеляційного суду Чернівецької
області за адресою: пл. Центральна, 9, м Чернівці.

Явка до суду не обов’язкова та справа може бути роз-
глянута за вашої відсутності.

Суддя І. Н. Лисак

Кузнецовський міський суд Рівненської області ви-
кликає Бабуцидзе Георгія, останнє відоме місце прожи-
вання якого: Рівненська область, м. Вараш, м-н
Будівельників, буд. № 14/2, кв. № 21, як відповідача по
справі за позовом Куракіної Олесі Миколаївни до Бабу-
цидзе Георгія про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів, яка призначена до розгляду на 29
липня 2016 року о 08.10 год. в приміщенні Кузнецов-
ського міського суду Рівненської області за адресою:
34400, м. Вараш, м-н Будівельників, 3. У разі неявки до
суду відповідач повинен повідомити суду причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутності
на підставі наявних в справі доказів. 

Суддя М. І. Ковтунович

Приморський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання на 22 липня 2016 р. о
09.00 годині (резервна дата 7 вересня 2016 р. о 09.00
годині) за адресою: Запорізька область, м. При-
морськ, вул. Поштова, буд. 6, як відповідача Поля-
кова Володимира Миколайовича у цивільній справі
№ 326/823/16-цр (провадження №2/326/341/2016) за
позовом Алтаєвої Наталії Анатоліївни до Полякова
Володимира Миколайовича про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача в судове засідання на
вказані дату та час, справу буде розглянуто за його
відсутності.

Суддя Р. Л. Булашев

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Леонтьєву Юлію Анатоліївну, що 12 липня 2016 року
об 11 год. 45 хв. за адресою: 04053, м. Київ, вул.
Смірнова-Ласточкіна (Вознесенський узвіз), 10-Б,
каб. 42, відбудеться судове засідання в цивільній
справі за позовом Качана Євгенія Олексійовича до
Леонтьєвої Юлії Анатоліївни як відповідача про ро-
зірвання шлюбу.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Войцеховський Валентин Валентинович виклика-
ється до Хмельницького міськрайонного суду (вул.
Кам’янецька, 117, поверх 2, кабінет 7) у судове засі-
дання на 20 липня 2016 року о 09 годині 30 хвилин
як відповідач для судового розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стяг-
нення боргу. У випадку неявки відповідача судовий
розгляд справи буде проведено за його відсутності
на підставі наявних в матеріалах справи доказів. В
разі неявки на вказану дату за вказаною адресою
відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки.

Суддя А. А. Демінська

25 липня 2016 року о 13 год. 30 хв. в приміщенні
Тячівського районного суду за адресою: м. Тячів,
вул. Незалежності, 120, відбудеться розгляд цивіль-
ної справи за позовною заявою Літвін Олени Мико-
лаївни до Літвін Сергія Володимировича про
стягнення аліментів.

Явка відповідача Літвін Сергія Володимировича,
мешканця: с. Новозар’ївка, вул. Північна, 40 Старо-
бешівського району Донецької області, в судове за-
сідання обов’язкова.

В разі його неявки справу буде розглянуто у його
відсутності.

Суддя М. М. Розман
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 9 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +9 +14    +19 +24
Житомирська +8 +13    +17 +22
Чернігівська +9 +14    +19 +24
Сумська +9 +14    +19 +24
Закарпатська +9 +14    +19 +24
Рівненська +8 +13    +16 +21
Львівська +9 +14    +15 +20
Івано-Франківська +9 +14    +15 +20
Волинська +9 +14    +15 +20
Хмельницька +9 +14    +17 +22
Чернівецька +8 +13    +16 +21
Тернопільська +9 +14    +16 +21
Вінницька +9 +14    +20 +25

Oбласть Нiч          День
Черкаська +9   +14   +19  +24
Кіровоградська +10   +15   +19  +24
Полтавська +9   +14   +19  +24
Дніпропетровська +10   +15   +20  +25
Одеська +13   +18   +25  +30
Миколаївська +13   +18   +23  +28
Херсонська +13   +18   +23  +28
Запорізька +13   +18   +23  +28
Харківська +9   +14   +19  +24
Донецька +11   +16   +19  +24
Луганська +9   +14   +20  +25
Крим +13   +18   +23  +28
Київ +12   +14   +21  +23
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Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ХТО НА ГОЛОВНОГО? Ко-
лишній головний тренер «Дніп-
ра» та збірної України Мирон
Маркевич вважає, що очолити
національну збірну має Андрій
Шевченко. Сам фахівець на
цей пост не претендує, оскільки
вважає, що  двічі в одну річку
входити не варто.  «До ролі го-
ловного тренера готували Ан-
дрія Шевченка. Гадаю,  треба
дати йому шанс проявити себе
на чолі збірної. Якби запросили
мене? Подивимося. Складно
зараз про це говорити. Я дуже
вдячний всім, хто мене підтри-

мує, стоїть за мене горою, але
є певні нюанси. Час покаже», —
сказав М. Маркевич в інтерв’ю
львівським ЗМІ. Також фахі-
вець повідомив, що після від-
ставки з «Дніпра» ще не ухва-
лив рішення про наступне місце
роботи, однак полишати  країну
не має наміру: «Єдине, що мо-
жу сказати точно: їхати з Украї-
ни поки не збираюся. Все вирі-
шиться протягом цього тижня».

Нагадаємо, на Євро-2016
збірна України програла три
матчі з трьох. Після провалу ко-
манди у відставку пішов Ми-
хайло Фоменко, а головним
претендентом на його місце
вважається Андрій Шевченко,

який входив до тренерського
штабу.

З великою часткою ймовір-
ності ім’я нового головного тре-
нера збірної України футбольна
громадськість дізнається 15
липня в Одесі, за день до про-
ведення на стадіоні «Чорномо-
рець» матчу за Суперкубок Ук-
раїни.

Принаймні президент ФФУ
Андрій Павелко на прес-конфе-
ренції за підсумками  проваль-
ного виступу збірної на Євро-
2016 анонсував вибори нового
тренера збірної до середини
липня. Традиційно перед новим
футбольним сезоном виконком
ФФУ збирається за день до

матчу за Суперкубок, який  16
липня прийме Одеса.

Відтягувати питання з при-
значенням головного тренера
ФФУ не має наміру, і вже обра-
ні критерії відбору для кандида-
тів, які представлять свої про-
грами до виконкому в Одесі.
Збором інформації щодо кан-
дидатів на пост головного тре-
нера займається заступник го-
лови комітету національних
збірних ФФУ Семен Альтман,
який очолив робочу групу,
складену з провідних фахівців
українського футболу.

Сам Андрій Шевченко з при-
воду майбутнього призначення
поки що не висловлювався.

Оздоровчий табір
«Джура» приймає
дітей-переселенців

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

НА ЧАСІ. Понад двісті хлопчиків та дівчаток приїхали на
відпочинок до табору, який не лише відновив роботу після
двох років вимушеного (через бойові дії на території області)
простою, а й змінив назву. Нове ім’я для цієї території ігор,
свят та купання в річці обирали громадські активісти. Пропо-
зицій було понад двадцять, усі — кращі колишнього наймену-
вання «Дзержинець». Та остаточно більшість проголосувала
за назву «Джура». Тобто помічник, товариш козацької стар-
шини.

Табір — відомчий. У 2014 році тут облаштувалися військові.
Потім був навчальний пункт Головного управління поліції в Лу-
ганській області. Та з початку травня, за якийсь місяць пра-
воохоронці і волонтери викосили траву, привели до ладу ла-
вочки та гойдалки, пофарбували, побілили, почистили кожен
куточок території, створили «острівці», де тин, рогач і піч, че-
репаха біля озерця та смішні персонажі улюблених мультиків
здатні порадувати дітлахів. 

Серед малюків, які тут гостюватимуть та оздоровлювати-
муться — 150 дітей вимушених переселенців. Їхні путівки оп-
латив міжнародний благодійний фонд. Тож Юра Батейко з
другого загону, який три роки тому вже встиг тут побувати,
сподівається, що до свята Нептуна, що так сподобалося під
час минулого візиту, додасться новий фестиваль фарб Холі,
під час якого так весело перетворювати нових товаришів у
різнокольорових «смішариків». А десятирічна Емілія Щурова
зізнається: хоче навчитися бути самостійною, спробувати про-
жити без мами аж три тижні. Мама, переселенка з Луганська,
залишилася в Новоайдарі. Та Міля в очікуванні батьківського
дня вже обстежує всі куточки території, аби показати матусі,
який затишний та комфортний цей табір.

А ось керівникові обласної військово-цивільної адміністра-
ції Юрію Гарбузові таку екскурсію по території влаштували
Дарина Колесник й Едуард Малько. Очільник краю залишив-
ся дуже задоволений. І навіть заявив: «Ми готові за рахунок
коштів обласного бюджету оздоровлювати дітей, які прожи-
вають й на непідконтрольних зараз територіях». Такий от
жест заради майбутнього, яке для усіх діточок має бути щас-
ливим.

фотофакт

В НІЧ НА ІВАНА, В НІЧ НА КУПАЛА плели вінки та стрибали
через вогнище — так відзначили одне з найяскравіших народ-
них свят у Пирогові під Києвом. Святкування має язичницьке
коріння і хоча збігається з православним днем різдва Івана
Хрестителя,  саме ця складова найбільше припадає до душі. 

Уже, напевне, розмірковують над своїм майбутнім дівчата, які
ворожили на вінках. Та якщо чарівної ночі ви не знайшли квітку
папороті, збережіть віру в її існування і магічну силу до наступ-
ного року. А поки що насолоджуйтеся літеплом, хоч і провели
його  таким вогняним колесом.

Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»

ГУРТОМ ЛЕГШЕ. Перша між-
галузева спартакіада, яку орга-
нізувала Федерація профспілок
Рівненщини, одразу набула ста-
тусу міжнародної: до нас приїха-
ли представники відомої по-
льської профспілки «Солідар-
ність», добрі друзі рівнян.

А напередодні представники
профспілкового руху Рівненщи-
ни взяли активну участь у спар-
такіаді в Польщі. 

— Контакти із «Солідарніс-
тю» ми започаткували давно, —
каже голова Федерації профспі-
лок області Микола Шершун. —
Адже чітко розуміємо: наші
профспілки також потребують
модернізації, вони мають стати
більш активними в обстоюванні

трудових прав громадян. Кра-
щого досвіду, ніж той, що має
«Солідарність», тут не знайти:
саме вона активно обстоює пра-
ва українських заробітчан на
рівні уряду. 

Спартакіаду вирішили при-
святити пам’яті загиблих за Ук-
раїну героїв АТО. Тож дуже сим-
волічно прозвучало привітання
всім її учасникам від представ-
ника споживчої кооперації Ми-
коли Артюшка, який гідно вико-
нав синівський обов’язок перед
Україною у складі 25-ї штурмо-
вої роти.

Звісно, матеріальна база у
Польщі сучасніша, нам є куди
йти. Однак спортивному азарто-
ві, який не згасав навіть у ней-
мовірну спеку, щиро заздрили й
поляки: в здоровому тілі — здо-
ровий дух, і цим багато сказано!

Перша міжнародна профспілкова!

Маркевич вважає, що Шевченко
має очолити збірну

Федерація профспілок області започаткувала гарну
справу, тому, гадаємо, спартакіада може стати
всеукраїнською




