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Міністр інфраструктури про бажання іноземних 
компаній інвестувати в шляхову інфраструктуру

Як житимемо без Нацкомфінпослуг
УПРАВЛІННЯ. Фахівці переконані: методологічну й нормотворчу функції на фінансових 
ринках має здійснювати Мінфін, а нагляд — інші держоргани

Вікторія КОВАЛЬОВА, 
«Урядовий кур’єр»

На початку липня Верхо-
вна Рада проголосувала в 

першому читанні законопро-
ект №2413-а, який передбачає 
ліквідацію Нацкомісії, що здій-

снює держрегулювання у сфе-
рі ринків фінансових послуг 
(Нацкомфінпослуг), і переда-
чу її функцій Національно-
му банку України і Нацкомісії 
з цінних паперів та фондового 
ринку (НКЦПФР) .  Ухвалення 
проекту закону «Про внесення 

змін до деяких законодавчих 
актів України щодо консолі-
дації функцій державного ре-
гулювання ринків фінансових 
послуг» дасть змогу нашій дер-
жаві отримати черговий транш 
кредиту Міжнародного валют-
ного фонду. 

Цим документом передбаче-
но, що нагляд і регулювання рин-
ку страхових, лізингових і фак-
торингових компаній, кредитних 
спілок, бюро кредитних історій, 
ломбардів та інших фінансових 
компаній перейдуть до Нацбанку 
України (НБУ), тоді як НКЦПФР 

займеться регулюванням недер-
жавних фондів: пенсійних (ПФ), 
фінансування будівництва, а та-
кож операцій з нерухомістю. За 
даними Нацкомфінпослуг, до 
сфери її відповідальності 
належать близько 2,5 тися-
чі фінансових установ.
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Одеський 
припортовий: 
повторна приватизація

ТОРГИ. Фонд державного майна має намір знизити стартову 
ціну 99,6% акцій великого виробника хімічної продукції Одесь-
кого припортового заводу і виставити його на повторну при-
ватизацію на початку осені. Як повідомив на брифінгу голова 
ФДУ Ігор Білоус, для залучення ширшого кола інвесторів слід 
змінити умови приватизації та зменшити стартову ціну. «Ми 
розглядатимемо дисконт 30%, а повторну приватизацію заво-
ду фонд почне наприкінці літа — на початку осені», — пояснив 
посадовець.

До речі, 18 липня конкурс з продажу 99,6% акцій Одесько-
го припортового заводу не відбувся через брак заявок інвес-
торів на участь у ньому. Ще одна причина змін у проведен-
ні конкурсу — господарський борг заводу 193 мільйони до-
ларів перед компанією українського бізнесмена Дмитра Фір-
таша Ostchem, обмеження на виведення дивідендів з Украї-
ни, нестача податкових пільг та преференцій для покупця і ви-
сока стартова ціна (13,175 мільярда гривень — це приблизно 
520 мільйонів доларів).
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ОМЕЛЯН:

ЦИФРА ДНЯ

40 000    
контрактників було зараховано 

на службу до лав Збройних сил України 
з початку року 

«Вони готові 
приходити в Україну 

й будувати якісні дороги, 
сплачуючи податки, 

наймаючи українських 
працівників».

Скільки 
нам потрібно 
водних кіловатів? 

ІсТоРІЯ

На Миколаївщині 
археологи розкопали 
давню землянку, мешканці 
якої послуговувалися 
чорнолаковим посудом з Афін

Закон України 
«Про виконавче 
провадження» 
 

оРІЄНТИР

2
ДИЛЕМА. Потреба побудови нових гідроелектростанцій 
викликає сумніви в Мінприроди, експертів і громадськості

Будівництво ГЕС на Дністрі серйозно нашкодить національному природному парку «Дністровський каньйон»
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Херсонський міський суд Херсонської області викли-
кає як відповідача Кедюліча Володимира Юрійовича, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Херсон, с. Комишани,
пров. Лиманний, 3-Б, у судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до
Кедюліча Володимира Юрійовича про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 21.09.2016
року о 08.30 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29, 3 поверх, каб. 303. У разі неявки в судове
засідання відповідача, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними в ній доказами. 

Суддя С. І. Майдан

Тростянецький районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача МОСЬПАНА Федора Івановича,
18.12.1972 р.н., у судове засідання у цивільній справі
№ 588/795/16-ц, провадження № 2/588/411/16 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний Банк «ПРИВАТБАНК» до МОСЬПАНА Федора
Івановича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться о 10 год. 30 хв. 25
липня 2016 року, о 09 год. 00 хв. 04.08.2016 року в
приміщенні суду за адресою: Сумська область, 
м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі неявки відпові-
дача справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. В. Щербаченко

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом Куковської
Олени Олександрівни до Куковського Олександра
Савича про розірвання шлюбу.

Відповідач Куковський О.С. викликається до каб.
№ 6 суду на 8 серпня 2016 року о 09 годині 30 хви-
лин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відпові-
дача, справа буде розглянута у його відсутність за
наявними доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як відповідача Куруч Степана
Степановича в судове засідання, яке відбудеться
08.09.2016 року о 12.00 годині в приміщенні Білго-
род-Дністровського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військової
Слави (Енгельса), 27 (зал судових засідань 37), по
цивільній справі 495/2260/16-ц за позовом Тіщенко
Г. П. про стягнення коштів.

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

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Слов’янський міськрайонний суд Донець-
кої області (84112, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, 2) розглядає цивільну справу
про стягнення заборгованості за позовом
Кредитної спілки «Залогове Агенство» до
відповідача Савченка Руслана Аркадійовича,
останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Горлівка, вул. Медицинська,
буд. 42, кв. 77, викликається 25 липня 2016
року о 09 год. 30 хв. до суду, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Овруцький районний суд Житомир-
ської області викликає Редчиць (Матасе)
Людмилу Павлівну, 21.10.1967 р.н.: смт
Першотравневе Овруцького району Жи-
томирської області, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі №
286/1317/16-ц за позовом Редчиць Сергія
Івановича до Редчиць (Матасе) Людмили
Павлівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться
02.08.2016 року о 10.00 год. за адресою:
м. Овруч Житомирської області, вул. Геть-
мана Виговського, 5, суддя Вачко В. І.

У разі неявки в судове засідання відпо-
відачки розгляд справи відбудеться за її
відсутності.

Татарбунарський районний суд Одеської
області викликає в судове засідання на 25
липня 2016 року об 11 год. 00 хв. як відпо-
відача Мельника Станіслава Миколайовича
по цивільній справі №515/954/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Мель-
ника Станіслава Миколайовича про стяг-
нення заборгованості.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татар-
бунари, Одеська область, 68100.

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

Суддя Сивоконь Т. І.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНИХ
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування для ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження
Підозрювані Кондратенко Володимир Григо-

рович, 07.01.1954 р.н. та Орбан Віолета Штефа-
нівна, 11.09.1968 р.н., що проживають за
адресою: Закарпатська область, м. Ужгород,
вул. Івана Франка, буд. 1-В, кв. 31 на підставі ст.
ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно
з’явитися 23.07.2016 на 10 год., 24.07.2016 на
10 год. та 25.07.2016 до каб. № 219, СУ ГУНП в
Житомирській області, до старшого слідчого
Кащука Дениса Борисовича, за адресою: м. Жи-
томир, вул. Старий Бульвар, буд. № 5/37, для
ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження № 12013060010000076 за ч. 2 
ст. 177, ч. 2 ст. 209 КК України.

Київський районний суд м. Одеси викликає
Аль-Азаві Хусам Мустафа Мухамед, як відпо-
відача у цивільній справі № 520/8150/16-ц за
позовом Котільової Ліни Іванівни до Аль-Азаві
Хусам Мустафа Мухамед про визнання особи
такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням та зняття з реєстрацій-
ного обліку.

Судове засідання  відбудеться 22 липня
2016 р. о 09 годині 50 хвилин під головуван-
ням судді Прохорова П. А. в приміщенні Ки-
ївського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб.
244. Явка відповідача обов’язкова. У випадку
неявки в судове засідання справа може бути
розглянута за його відсутності.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 червня 2016 р. № 382
Київ

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

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів Ук-

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 24 червня 2016 р. № 382

ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 р. № 184
«Про Порядок проведення аналізу результатів функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон і територій із спеціальним режимом інвестицій-
ної діяльності» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 9, ст. 362).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1737
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого
2001 р. № 184» (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2354).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2004 р. № 1167
«Про внесення змін до Порядку проведення аналізу результатів функціо-
нування спеціальних (вільних) економічних зон і територій із спеціальним
режимом інвестиційної діяльності» (Офіційний вісник України, 2004 р., 
№ 36, ст. 2392).

4. Пункт 9 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р.
№ 1041 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 79, ст. 2909).

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 24 червня 2016 р. № 394
Київ

Про затвердження Положення про 
Міністра Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Затвердити Положення про Міністра Кабінету Міністрів України, що до-

дається.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 24 червня 2016 р. № 394

ПОЛОЖЕННЯ
про Міністра Кабінету Міністрів України

1. Міністр Кабінету Міністрів України (далі — Міністр) є членом Кабінету
Міністрів України.

2. Міністр у своїй діяльності керується Конституцією та законами Ук-
раїни, указами Президента України і постановами Верховної Ради України,
прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету
Міністрів України.

3. Основними завданнями Міністра є:
1) забезпечення організації діяльності щодо ефективного здійснення Ка-

бінетом Міністрів України повноважень, визначених Конституцією та зако-
нами України;

2) взаємодія з органами державної влади, іншими державними орга-
нами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами,
організаціями та громадянами.

4. Міністр здійснює повноваження члена Кабінету Міністрів України, пе-
редбачені статтею 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та
іншими законами України.

5. Міністр для забезпечення реалізації покладених на нього завдань і по-
вноважень у відповідній сфері виконує такі функції:

1) проводить моніторинг та контроль виконання органами виконавчої
влади актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра Ук-
раїни та інформує Кабінет Міністрів України про їх результати;

2) подає Прем’єр-міністрові України для схвалення проект порядку ден-
ного засідання Кабінету Міністрів України;

3) перевіряє стан підготовки питань до розгляду на засіданнях Кабінету
Міністрів України та урядових комітетів;

4)  забезпечує координацію роботи центральних органів виконавчої
влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Ка-
бінетом Міністрів України;

5) організовує забезпечення членів Кабінету Міністрів України матеріа-
лами до засідань Кабінету Міністрів України та урядових комітетів;

6) організовує відповідно до законодавства здійснення Кабінетом Мініс-
трів України повноважень з координації та контролю за діяльністю держав-
них господарських об’єднань, підприємств, установ та організацій;

7) подає Прем’єр-міністрові України на підпис прийняті Кабінетом Мі-
ністрів України акти та для візування — схвалені проекти законів і актів
Президента України, а також копії прийнятих Верховною Радою України за-
конів, що надійшли на підпис Президентові України і надіслані до Кабінету
Міністрів України для вивчення і візування, проекти пропозицій Кабінету
Міністрів України щодо застосування до таких законів Президентом України
права вето, інформує про виконання доручень Прем’єр-міністра України;

8) здійснює за рішенням Кабінету Міністрів України керівництво кон-
сультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворю-
ються Кабінетом Міністрів України;

9) вирішує питання щодо координації діяльності центральних органів
виконавчої влади, пов’язаної з виконанням Програми діяльності Кабінету
Міністрів України;

10) дає доручення державним службовцям та іншим працівникам Сек-
ретаріату Кабінету Міністрів України, погоджує структуру, кошторис і штат-
ний розпис Секретаріату Кабінету Міністрів України; 

11) забезпечує проведення Кабінетом Міністрів України ефективної кад-
рової політики, запровадження єдиних підходів до функціонування системи
органів виконавчої влади та формування їх структури, дотримання проце-
дури підготовки та прийняття рішень Кабінету Міністрів України;

12) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на нього
відповідно до закону завдань.

6. Міністр Кабінету Міністрів України здійснює координацію роботи  цен-
тральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і коор-
динується безпосередньо Кабінетом Міністрів України, шляхом:

1) представлення на засіданні Кабінету Міністрів України розроблених
відповідними центральними органами виконавчої влади проектів законів,
актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

2) надання обов’язкових до виконання доручень з питань, що належать
до компетенції відповідних центральних органів виконавчої влади;

3) погодження:
структури апарату відповідних центральних органів виконавчої влади;
призначення на посаду та звільнення з посади керівників і заступників

керівників самостійних структурних підрозділів апарату відповідних цен-
тральних органів виконавчої влади, а також керівників і заступників керів-
ників їх територіальних органів;

пропозицій керівників відповідних центральних органів виконавчої влади
щодо утворення, реорганізації, ліквідації їх територіальних органів як юри-
дичних осіб публічного права та внесення таких пропозицій в установле-
ному порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;

утворення, реорганізації та ліквідації територіальних органів відповідних
центральних органів виконавчої влади як структурних підрозділів їх апа-
рату;

4) порушення перед Кабінетом Міністрів України питання щодо скасу-
вання актів відповідних центральних органів виконавчої влади повністю чи
в окремій частині, а також питання щодо притягнення до дисциплінарної
відповідальності керівників відповідних центральних органів виконавчої
влади та їх заступників;

5) ініціювання перед керівниками відповідних центральних органів ви-
конавчої влади питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідаль-
ності керівників і заступників керівників самостійних структурних
підрозділів апарату центральних органів виконавчої влади, керівників і за-
ступників керівників їх територіальних органів;

6) визначення порядку взаємодії з відповідними центральними органами
виконавчої влади.

7. Міністр має право:
1) скликати наради з представниками органів державної влади;
2) залучати в установленому порядку працівників центральних та місце-

вих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за по-
годженням з їх керівниками) до опрацювання питань, що належать до його
компетенції;

3) запитувати в установленому порядку у органів виконавчої влади,
інших державних органів, підприємств, установ і організацій матеріали та
інформацію з питань, що розглядаються Кабінетом Міністрів України, а
також матеріали та інформацію, що необхідні для виконання покладених
на нього завдань;

4) утворювати комісії, робочі та експертні групи.
8. Міністр особисто несе відповідальність перед Кабінетом Міністрів Ук-

раїни за виконання покладених на нього завдань, повноважень та функцій.
9. Міністр має першого заступника та заступників, які призначаються на

посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за пропози-
цією Міністра.

10. Організаційне, матеріально-технічне та інші види забезпечення ді-
яльності Міністра здійснюються Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

11. Міністр має бланк із зображенням Державного Герба України та най-
менуванням своєї посади.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 6 липня 2016 р. № 447
Київ

Питання проведення розрахунків за спожиту
електричну енергію з постачальником 

електричної енергії товариством 
з обмеженою відповідальністю «Луганське

енергетичне об’єднання»
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Установити, що:
під час проведення розрахунків за спожиту електричну енергію з това-

риством з обмеженою відповідальністю «Луганське енергетичне об’єд-
нання» (далі — товариство) бюджетні кошти перераховуються через
відкритий товариством в установленому порядку небюджетний рахунок в
органі Державної казначейської служби на поточний рахунок із спеціаль-
ним режимом використання товариства, відкритий в уповноваженому
банку, для подальшого спрямування їх на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання державного підприємства «Енергоринок»;

погашення бюджетної кредиторської заборгованості здійснюється в ус-
тановленому законодавством порядку;

передбачений цим пунктом механізм проведення розрахунків застосо-
вується для розрахунків, що проводяться за рахунок бюджетних коштів,
та розрахунків відповідно до Порядку перерахування деяких субвенцій з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та
компенсацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11
січня 2005 р. № 20 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 2, ст. 88).

2. Рекомендувати Національній комісії, що здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики та комунальних послуг, забезпечити перераху-
вання у повному обсязі коштів, що надходять на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання товариства, відкритий в уповноваже-
ному банку, на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
державного підприємства «Енергоринок».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 24 червня 2016 р. № 438-р
Київ

Про внесення зміни до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 31 березня 2015 р. № 290
На часткову зміну абзацу другого пункту 1 розпорядження Кабінету Мі-

ністрів України від 31 березня 2015 р. № 290 «Про утворення комісії з лік-
відації Державного агентства з інвестицій та управління національними
проектами» затвердити головою комісії з ліквідації Державного агентства
з інвестицій та управління національними проектами заступника Міністра
економічного розвитку і торгівлі Нефьодова Максима Євгеновича, увіль-
нивши від виконання цих обов’язків Коржа Руслана Адольфовича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 13 липня 2016 р. № 495-р
Київ

Про утворення територіальних органів 
Міністерства з питань тимчасово окупованих

територій та внутрішньо переміщених осіб
Погодитися з пропозицією Міністерства з питань тимчасово окупованих

територій та внутрішньо переміщених осіб щодо утворення територіальних
органів як структурних підрозділів апарату Міністерства за переліком згідно
з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 13 липня 2016 р. № 495-р

ПЕРЕЛІК
територіальних органів Міністерства з питань тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб
Сектор у Донецькій області 
Сектор у Луганській області 
Сектор у Херсонській області

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 



У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси
у судді Мурзенко М.В. перебуває цивільна справа за позо-
вом Кисельової Людмили Анатоліївни, Свящук Лариси Ана-
толіївни, Рингач Наталії Валеріївни до Плащик Олега
Гаррієвича, Плащик Гаррі Емануїловича, Плащик Іраїди
Дмитрівни, Плащик Ігоря Гаррієвича про визнання договору
купівлі-продажу дійсним, третя особа: «Одеська товарна
біржа».

Повідомляємо відповідачів: Плащик Олега Гаррієвича,
Плащик Гаррі Емануїловича, Плащик Іраїду Дмитрівну, Пла-
щик Ігоря Гаррієвича про час і місце судового засідання у
зазначеній справі, яке відбудеться о 14 год. 30 хв.
04.08.2016 року у залі судових засідань № 205 Малинов-
ського районного суду м. Одеси, який розташований за ад-
ресою: м. Одеса вул. В. Стуса, 1А. В разі неявки у судове
засідання, відповідачі мають повідомити суд про причини
такої неявки. В разі неявки відповідачів у судове засідання
суд вправі розглянути справу за їх відсутністю.

Суддя Мурзенко М. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломо-
носова, 157) розглядає цивільну справу № 233/2288/16-ц
за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Антіпової Н. В., Ан-
тіпова О. А. про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачі у справі Антіпова Наталія Віталіївна,
26.03.1975 р.н., Антіпов Олександр Анатолійович,
24.01.1971 р.н., останнє відоме місце проживання яких:
м. Макіївка Донецької області, вул. Кренкеля, буд. 31,
викликаються до суду на 26 липня 2016 року о 08.00 го-
дині, каб. № 15, 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 розглянута за їхньої відсутності. 

Суддя О. С. Малінов

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 249/1536/13-ц за заявою ТОВ «Фінансова компанія
«Довіра та Гарантія» про заміну сторони виконавчого
провадження по цивільній справі за позовом ПАТ «Укр -
Сиббанк» до Польшина О. О., Польшиної Н. Л. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 28.07.2016 року о
14.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає сторони: Польшина Олександра Олек-
сандровича, Польшину Наталію Леонідівну.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки сторін у су-
дове засідання справа буде розглянута за наявними ма-
теріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Узенбаєва Ольга Геннадіївна, 02.02.1984 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якої: Донецька обл., м. Харцизьк,
вул. Октябрська, буд. 84, кв. 46, Шапошникова Галина Вік-
торівна, 30.07.1978 р.н., останнє відоме місце проживання
якої: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Краснознаменівська,
буд. 77а, кв. 53, Володіна Катерина Миколаївна, 19.05.1981
р.н., останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл.,
смт Гірне, вул. Шевченка, буд. 1, кв. 14 викликаються до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області, як
відповідачі по цивільній справі № 227/1939/16-ц за позовом
ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії – До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Узенбаєвої
Ольги Геннадіївни, Шапошникової Галини Вікторівни, Воло-
діної Катерини Миколаївни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 01.08.2016 року о 09.00 год.
в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добро-
пілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідачів до суду
справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи до-
казів.

Суддя Корнєєва В. В.

�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
В провадженні Пологівського районного суду Запорізької

області перебуває цивільна справа № 324/337/16-ц, пров.
2/324/238/16 за позовом Герасимової Аліни Володимирівни
до Тимофеєва Володимира Миколайовича про позбавлення
батьківських прав. Справа призначена до розгляду на
27.07.2016 року о 10.00 год. в залі засідань Пологівського
районного суду Запорізької області.

Цивільна справа № 324/338/16-ц, пров. 2/324/239/16 за
позовом Герасимової Аліни Володимирівни до Новосьол
Олександра Івановича про стягнення аліментів. Справа при-
значена до розгляду на 27.07.2016 року об 11.00 год. в залі
засідань Пологівського районного суду Запорізької області.

Суддя Г. О. Лінник

Вінницький районний суд Вінницької області ви-

кликає відповідачів: Ейнуллаєву Тетяну Анатоліївну,

останнє відоме місце реєстрації якої: с. Агрономічне,

вул. Мічуріна, 11, кв. 2 Вінницького району Вінниць-

кої області, та Ейнуллаєва Камрана Ахмадалі огли,

місце реєстрації якого невідоме, однак останнє місце

проживання якого було: с. Агрономічне, вул. Мічу-

ріна, 11, кв. 2 Вінницького району Вінницької об-

ласті, по справі № 128/1631/16-ц за позовом

Киричишиної Наталії Павлівни до Ейнуллаєвої Те-

тяни Анатоліївни, Ейнуллаєва Камрана Ахмадалі

огли, третя особа - Опікунська рада при Вінницькій

районній державній адміністрації, про позбавлення

батьківських прав та призначення опікуна, в судове

засідання, призначене об 11.30 год. 22 серпня 2016

року, яке відбудеться в приміщенні Вінницького 

районного суду за адресою: м. Вінниця, вул. Винни-

ченка, 29, суддя Карпінська Ю. Ф., кабінет № 6, дру-

гий поверх.

Київський районний суд міста Одеси, розташова-
ний за адресою: Одеська область, м. Одеса, вул. Вар-
ненська 3Б, викликає Погорілко Юлію Анатоліївну,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 520/3303/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Універсал Банк» до Погорілко Юлії
Анатоліївни про стягнення заборгованості 12 серпня
2016 року о 09.00 год.

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

Суддя В. B. Чаплицький

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача
Ронкова Павліна Маркова, останнє відоме місце проживання
якого: м. Київ, пр-т. Григоренка, буд. 15, кв. 33 в судове засі-
дання, яке відбудеться 04 жовтня 2016 року о 10.00 годині за
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі у судо-
вому розгляді цивільної справи за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Ронкова Павліна Маркова про стягнення кредитної за-
боргованості. 

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

ється повідомленим про день, час та місце розгляду справи і в
разі неявки його до суду справа може бути розглянута за його
відсутність.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний
повідомити суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове
засідання як відповідача Кирилову Наталію Олексіївну (ос-
таннє відоме місце проживання відповідача: м. Київ, б-р
Дарницький, 4-а, кв. 27) по цивільній справі за позовом Кра-
кової Людмили Євдокимівни до Кирилової Наталії Олек-
сіївни про визначення порядку володіння, користування і
розпорядження квартирою, усунення перешкод у володінні,
користуванні та розпорядженні майном та стягнення мате-
ріальної компенсації, яке відбудеться 10 серпня 2016 року
о 12 год. 30 хв. в приміщенні Дніпровського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108 (Суддя
Астахова О. O.).

У разі неявки відповідача Кирилової Н. О. справа буде
розглянута у її відсутність.

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Леонідова Андрія Андрійовича, як відповідача в судове
засідання для розгляду цивільної справи ЄУ№ 420/1074/16-ц
(провадження №2/420/565/16) за позовом ПАТ «Банк
Форум» до Леонідова Андрія Андрійовича про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 12 серпня 2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин (резервна дата судового засідання — 15
серпня 2016 року о 09 годині 00 хвилин) у приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Новопсков, вул. Українська, 28.

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

Суддя В. В. Заботін

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя ви-
кликає Мкртумян Артак Юрікович в судове засідання як
відповідача за позовом Єрьоменко К. Є. до Мкртумян А.
Ю., третя особа: орган опіки та піклування Запорізької
міської ради по Орджонікідзевському району про по-
збавлення батьківських прав та стягнення аліментів,
призначене на 03.08.2016 року о 15.00 годині, яке від-
будеться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51,
кабінет № 10.

У випадку неявки у судове засідання та неповідом-
лення суду про поважну причину неявки, позов буде
розглянутий на підставі документів, які є в матеріалах
справи.

Суддя К. В. Гашук

Втрачений Сертифікат відповідності

№ 0001321, виданий інспекцією ДАБК у Київській

області 03.12.2010 року та зареєстрований 

на Єріцпохова М. Б., вважати недійсним.

Права стернового-моториста
від 20 серпня 2007 p. K № 500/07 

на ім’я Топала Олександра Михайловича 
вважати недійсними в зв’язку 

із втратою їх власником. 

Втрачені 
свідоцтво про право власності та свідоцтво про право
плавання під державним прапором для прогулянкових

суден на судно «Sea Sprite 204», № UMA5S098H697, 
бортовий номер «UA-4655-KV» на ім’я Фрідентал 

Ніна Миколаївна, вважати недійсними.

Втрачений судновий білет 
на моторний човен Прогресс 4, бортовий номер

КАС 1341 К, на ім’я власника 
Половко Сергія Миколайовича 

вважати недійсним.

Новомиргородський районний суд Кіровоград-
ської області викликає Холодова Олександра Воло-
димировича в судове засідання як відповідача по
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Холодова Олександра Володимировича про стяг-
нення заборгованості.

Повідомляємо відповідача Холодова Олександра
Володимировича, що справа призначена до роз-
гляду на 11 серпня 2016 року о 08 годині 30 хвилин
в приміщенні Новомиргородського районного суду
Кіровоградської області за адресою: м. Новомирго-
род, Кіровоградської області, вул. Соборності, 157.

У разі неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення про причини неявки, суд розгляда-
тиме справу за його відсутності на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя Р. А. Забуранний

Новомиргородський районний суд Кіровоград-
ської області викликає Буйну Катерину Володими-
рівну в судове засідання як відповідача по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «Приватбанк» до Буйної Кате-
рини Володимирівни про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача Буйну Катерину Воло-
димирівну, що справа призначена до розгляду на 11
серпня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в примі-
щенні Новомиргородського районного суду Кіровог-
радської області за адресою: м. Новомиргород,
Кіровоградської області, вул. Соборності, 157.

У разі неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення про причини неявки, суд розгляда-
тиме справу за її відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Р. А. Забуранний

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Дурманенко Віру Іванівну
(Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяков-
ського, 17а/68) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи №428/1742/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
м. Київ до Дурманенко Віри Іванівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, стягнення
судового збору, яке відбудеться 29.07.2016 року о
08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби
Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр.
Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Булгакова М. М. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі у цивільній справі № 233/2698/16-ц Булгаков
Микола Миколайович, 12 грудня 1956 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул.
Свердлова, 129/53, викликається у судове засідання на
13.00 год. 26 липня 2016р. 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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр.
Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Коваленко О. А. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідач у цивільній справі № 233/2516/16-ц Коваленко
Ольга Анатоліївна, 15.04.1961 р.н., зареєстрована за ад-
ресою: Донецька область, м. Макіївка, с. Крупської, вул.
Давиденка, 148/6, викликається у судове засідання на
08.15 год. 26.07.2016 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
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
до Задорної Н.В., про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач у цивільній справі
№ 233/2664/16-ц Задорна Наталя Валеріївна, 23
липня 1975 р.н., зареєстрована у м. Дебальцеве, До-
нецької області по вул. Узлова, 61/25, викликається
у судове засідання на 08.30 год. 26 липня 2016 р.
Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в
приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду
Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд.
5) розглядає цивільну справу № 219/5242/16-ц;
2/219/2778/2016 за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Аветисяна Ар-
мена Хачиковича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач по справі Аветисян Армен Хачикович (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: До-
нецька область, м. Часів Яр, вул. Маяковського, буд.
2А) викликається 27 липня 2016 року на 08 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 відпові-
дач повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

Корюківський районний суд Чернігівської області
викликає Владимиренка Олександра Олександро-
вича, як відповідача для участі у цивільній справі 
№ 736/703/16-ц за позовом Мотчаного Сергія Пет-
ровича до Владимиренка Олександра Олександро-
вича, про захист прав споживачів.

Судове засідання по даній справі відбудеться 25
липня 2016 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Ко-
рюківського районного суду Чернігівської області,
що знаходиться за адресою: 15300, Чернігівська об-
ласті, Корюківський район, м. Корюківка, вул. Шев-
ченка, 66, зал судових засідань № 3, головуючий по
справі суддя Чурупченко М. І.

У разі неявки в судове засідання відповідача без
поважних причин або неповідомлення про причини
неявки, справа згідно з вимогами ЦПК України буде
розглянута за його відсутності.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області викликає
Подшивалова Станіслава Вікторовича, останнє відоме місце реєстрації
якого: Дніпропетровська область, м. Нікополь, вул. Гомельська, 43 на 5 ве-
ресня 2016 р. на 15-00 год. у приміщення суду (м. Нікополь, вул. Шевченка,
201, суддя Рунчева О. В.) як відповідача по цивільній справі 
№ 182/2702/16-ц (№ провадження 2/0182/2584/2016) за позовом ПАТ Банк
«ТРАСТ» до Подшивалова Станіслава Вікторовича про відшкодування зав-
даної майнової шкоди. 

У разі неявки в судове засідання відповідача та невиконання обов’язку
повідомити суд про причини неявки, справу буде розглянуто за його відсут-
ності та постановлено заочне рішення суду.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донецької
області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає цивільну справу № 227/384/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Слюсарєвої Ірини Олександрівни про стягнення заборгованості. Відповідачка
Слюсарєва Ірина Олександрівна, 05.04.1972 року народження, яка мешкає за останньою ві-
домою адресою: пров. Паторжинського, 4/37, м. Харцизьк Донецької області, викликається
до Добропільського міськрайонного суду Донецької області, як відповідачка по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Слюсарєвої Ірини
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10.08.2016 року о 10.20 год. у приміщенні суду за адресою:
Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А. У разі неявки відповідачки
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Колесова Сергія
Валентиновича та Колесову Надію Юріївну, як відповідачів у судове засідання для
розгляду цивільної справи ЄУ№ 420/1072/16-ц (провадження №2/420/563/16) за
позовом ПАТ «Банк Форум» до Колесова Сергія Валентиновича, Колесової Надії
Юріївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 12 серпня 2016 року о 08
годині 30 хвилин (резервна дата судового засідання - 15 серпня 2016 року о 08
годині 30 хвилин) у приміщенні Новопсковського районного суду за адресою:
Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.

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

Суддя В. В. Заботін

Василівський районний суд Запорізької області викликає Лисенко
Миколу Миколайовича на 26 липня 2016 р. на 10-30 год. у приміщення
суду (Запорізька область, м. Василівка, вул. Радянська, 2, суддя Носик
М. А.) як відповідача по цивільній справі № 311/1495/16-ц (№ провад-
ження 2/311/707/2016) за позовом ПАТ Банк «ТРАСТ» до Лисенка Ми-
коли Миколайовича про стягнення заборгованості. 

У разі неявки в судове засідання відповідача та невиконання
обов’язку повідомити суд про причини неявки, справу буде розглянуто
за його відсутності та постановлено заочне рішення суду.

ТОВ «ЕЛІТ-Безпека АПС»,
ЄДРПОУ 37892641,

повідомляє, що з 11.07.2016 року
печатка підприємства старого

зразка є недійсною. 
Просимо вважати 

діючою печатку нового зразка, 
зразок печатки додається.

Романівський районний суд Житомирської області викликає як від-
повідачів Гнатюка Олександра Володимировича, Гнатюка Андрія Во-
лодимировича в судове засідання для розгляду цивільної справи 
№ 290/942/15-ц за позовом Макарчук Олени Олександрівни про ви-
знання права власності в порядку спадкування, яке відбудеться 28
липня 2016 року о 10.00 год. за адресою: смт Романів, вул. Небесної
Сотні, 86, Житомирської області, зал судових засідань № 1. У разі не-
явки відповідачів в судове засідання розгляд справи відбудеться за їх
відсутності.

Суддя В. П. Кравчук
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Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Соловйової
Олени Євгенівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач по справі Соловйова Олена Євгенівна прожи-
ває за адресою: м. Бахмут, вул. Горбатова, буд. 85, кв. 53,
викликається до суду на 04.08.2016 р. на 10.40 годину за ад-
ресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тиченко Вален-
тини Володимирівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі Тиченко Валентина Володимирівна
проживає за адресою: м. Жданівка, вул. Паркова, буд. 9, ви-
кликається до суду на 05.08.2016 р. на 08.20 годину за ад-
ресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає справу за позовом Повод Володимира
Петровича до Суганяк Дениса Васильовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Відповідач по справі Суганяк Денис Васильович
викликається на 02 серпня 2016 року на 16.30 го-
дину до Орджонікідзевського районного суду міста
Маріуполя Донецької області для участі в розгляді
справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Акопян Акоп
Геворговича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі Акопян Акоп Геворгович проживає
за адресою: м. Часів Яр, вул. Південна, буд. 7, викликається
до суду на 05.08.2016 р. на 08.10 годину за адресою: м. Бах-
мут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у 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 О. П. Харченко

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Боровика Геннадія Миколайовича,
26.02.1975 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 16 годину 30 хвилин 27 липня 2016 року, для роз-
гляду цивільної справи № 319/475/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «Приват Банк» до Боровика
Геннадія Миколайовича 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тараненко Га-
лини Іллівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі Тараненко Галина Іллівна проживає
за адресою: м. Єнакієве, просп. 50 років Жовтня, буд. 1,
кв.19, викликається до суду на 15.08.2016 р. на 09.00 годину
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Демчак Юрія Васильовича,
02.04.1975 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.00 годину 15.08.2016 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до
Демчак Юрія Васильовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна 26а, смт Куйбишеве, Куй-
бишевського району, Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Дурова Олександра Юрійо-
вича, 16.08.1988 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 15.30 годину 15.08.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Дурова Олександра Юрійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя Мальований В. О.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Чайку Станіслава Мико-
лайовича як відповідача в цивільній справі 
№ 328/1579/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» в
особі представника позивача Сафір Федора Олего-
вича до Чайки Станіслава Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Судове
засідання відбудеться 01 серпня 2016 року о 09.00 го-
дині в приміщенні Токмацького районного суду Запо-
різької області за адресою: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Леніна (Володимирська), буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Осадчого Сергія Євгенійо-
вича як відповідача в цивільній справі № 328/1931/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» в особі представника
позивача Сафір Федора Олеговича до Осадчого Сергія
Євгенійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судове засідання відбудеться 01 
серпня 2016 року об 11.00 годині в приміщенні Ток-
мацького районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Леніна
(Володимирська), буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю

Приазовським районним судом Запорізької об-
ласті викликається до суду Бугайов Дмитро Володи-
мирович (останнє відоме місце проживання: 87632,
Донецька обл., Новоазовський р-н, с. Седова, вул.
Свердлова, буд. 23) на 10 годину 00 хвилин
28.07.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 325/871/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Суддя Апалькова О. М.

Приазовським районним судом Запорізької об-
ласті викликається до суду Попов Юрій Валентино-
вич (останнє відоме місце проживання: 87630,
Донецька обл., Новоазовський р-н, с. Самійлове,
вул. Чернишевського, буд. 60) на 09 годину 00 хви-
лин 28.07.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 325/865/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Суддя Апалькова О. М.

Чигиринський районний суд Черкаської області повідом-
ляє, що 25 липня 2016 року о 08 год. 00 хв. в залі судових
засідань за адресою: вул. Петра Дорошенка, 47, м. Чигирин,
Черкаської області, буде проводитись слухання цивільної
справи № 2/708/283/16 за позовом Публічного акціонерного
товариства «АКЦЕНТ-БАНК» до Соломки Володимира Васи-
льовича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

В разі неявки в судове засідання відповідача Соломки Во-
лодимира Васильовича, справа буде розглянута без його
участі.

Оголошення про виклик відповідача, відповідно до ст. 74
ЦПК України, вважається належним повідомленням.

Суддя О. Г. Івахненко

Суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської об-
ласті Компанієць О.В. викликає Живицю Сергія Леонідовича,
останнім відомим місцем проживання якого є: с. Балаклея,
Смілянського району, Черкаської області, вул. Коцюбин-
ського, 4, як відповідача по справі № 703/1327/16-ц,
2/703/890/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться о 08 го-
дині 30 хвилин 4 серпня 2016 року за адресою: м. Сміла,
Черкаської області, вул. Соборна, 94. У разі неявки відпові-
дача по справі може бути винесене заочне рішення.

У разі неявки в судове засідання з поважної причини від-
повідач зобов’язаний повідомити про неявку та її причини.

Суддя О. В. Компанієць

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
28 серпня 2016 року о 14.00 год. у приміщенні суду:
м. Нікополь, вул. Шевченка, 201, під головуванням
судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухатиметься 
цивільна справа № 182/3346/16-ц, провадження 
№ 2/0182/2850/2016 за позовом Шевчук Наталії Ми-
колаївни до Сигиденко (Таранавської) Марини Сер-
гіївни про усунення перешкод у користуванні
квартирою.

Відповідачці Сигиденко (Таранавській) Марині
Сергіївні необхідно з’явитись в судове засідання на
вказаний час.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Заварзіна Олександра Олександровича, м. Луганськ,
вул. Центральна, 15/27, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 409/1456/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості за договором кредиту,
що відбудеться 19.09.2016 року о 10 год. 20 хв. в примі-
щенні суду за адресою: 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

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Аль Нукарі Зін Алабедін у судове засідання по справі
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Аль Нукарі Зін
Алабедін про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 27 вересня 2016 року о 14
год. 30 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

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Маслюк Ірину Вікторівну у судове засідання по
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Маслюк
Ірини Вікторівни про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 06 жовтня 2016 року о 14
год. 45 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

Гуляйпільський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання відповідача Колчанова Ми-
колу Вікторовича, останнє відоме місце проживання:
вул. Електронна, буд. 1 «г», м. Горлівка Калінінського
району Донецької області, у зв’язку з розглядом цивіль-
ної справи № 315/301/16-ц за позовом Киричок Люд-
мили Рустамівни до Колчанова Миколи Вікторовича про
розірвання шлюбу, яке відбудеться 29 липня 2016 року
о 09-30 годині в приміщенні суду за адресою: вул. 9 Січня,
31, м. Гуляйполе, Запорізька область, с/з № 12. У разі
неявки відповідача в судове засідання справа розгляда-
тиметься за наявними в ній доказами.

Суддя Романько О. О.

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Мокрецова Павла Анатолійовича як відповідача в судове
засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/825/16-ц
(провадження № 2/420/483/16) за позовом Сторчак Вален-
тини Олексіївни до Мокрецова Павла Анатолійовича про на-
дання дозволу на виїзд дитини на тимчасово
неконтрольовану територію без згоди та супроводу батька,
яке відбудеться 9 серпня 2016 року о 09 год. 00 хв. (резер-
вна дата судового засідання 12 серпня 2016 року о 09 год.
00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного суду за ад-
ресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської об-
ласті. У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Р. Р. Потапенко

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Лазуткіна Івана Володимировича у судове засідання
по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ла-
зуткіна Івана Володимировича про стягнення забор-
гованості.

Засідання відбудеться 27 вересня 2016 року о 15
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

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси зна-
ходиться цивільна справа № 522/3268/16ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Гаєвського Олега Георгійовича про стягнення
заборгованості.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідача
Гаєвського Олега Георгійовича у судове засідання, яке відбу-
деться 18.08.2016 року об 11 год. 30 хвилин у приміщенні При-
морського районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує Гаєвському Олегу Геор-
гійовичу подати пояснення, заперечення та усі наявні докази по
справі особисто або через представника. У разі вашої неявки у
судове засідання справа може бути розглянута у вашу відсут-
ність.

Суддя Бойчук А. Ю.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області
викликає Мірзоєва Рауфа Ісраіловича, 07.06.1977 р.н.
(останнє відоме місце проживання: м. Харків, вул. Юна-
шева, 19, кв. 3) як відповідача по цивільній справі
(№539/1780/16-ц) за позовом Марченко Олени Павлівни
до Мірзоєва Рауфа Ісраіловича про позбавлення бать-
ківських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 11.08.2016 року о 10.00
год. у приміщенні Лубенського міськрайонного суду По-
лтавської області за адресою: Полтавська область, 
м. Лубни, вул. Монастирська, 17. 

Ваша явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя В. В. Яценко

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Рахманчук Тетяну Олександрівну у судове засідання
по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Рах-
манчук Тетяни Олександрівни про стягнення забор-
гованості.

Засідання відбудеться 27 вересня 2016 року о 14
год. 45 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

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси зна-
ходиться цивільна справа №522/2642/16ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Коробейко Олександра Володимировича про
стягнення заборгованості.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідача
Коробейко Олександра Володимировича у судове засідання, яке
відбудеться  18.08.2016 року об 11 год. 15 хвилин у приміщенні
Приморського районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує Коробейко Олександру
Володимировичу подати пояснення, заперечення та усі наявні
докази по справі особисто або через представника. У разі вашої
неявки у судове засідання справа може бути розглянута у вашу
відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси зна-
ходиться цивільна справа № 522/2643/16ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Жигайло Володимира Володимировича про
стягнення заборгованості.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідача
Жигайло Володимира Володимировича у судове засідання, яке
відбудеться 18.08.2016 року о 09 год. 50 хвилин у приміщенні
Приморського районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує Жигайло Володимиру
Володимировичу подати пояснення, заперечення та усі наявні
докази по справі особисто або через представника. У разі вашої
неявки у судове засідання справа може бути розглянута у вашу
відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Моставенка Тараса Олек-
сандровича як відповідача в цивільній справі 
№ 328/1367/16-ц за позовом кредитної спілки «За-
логовое Агентство» до Моставенка Тараса Олексан-
дровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Судове засідання відбудеться 01 серпня
2016 року о 10.00 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Леніна (Володи-
мирська), буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси зна-
ходиться цивільна справа № 522/20238/15ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Гетманенка Миколи Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як відповідача
Гетманенка Миколу Володимировича у судове засідання, яке від-
будеться 18.08.2016 року oб 11 год. 20 хвилин у приміщенні При-
морського районного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує Гетманенку Миколі Во-
лодимировичу подати пояснення, заперечення та усі наявні до-
кази по справі особисто або через представника. У разі вашої
неявки у судове засідання справа може бути розглянута у вашу
відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Пласкунова Руслана Вікторовича, який проживає
за адресою: м. Чернівці, провул. Ентузіастів, буд. 3,
кв. 37, як відповідача у судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Стеб-
ницької Надії Володимирівни, Пласкунова Руслана
Вікторовича про стягнення заборгованості на 12.00
год. 29 липня 2016 року за адресою: м. Чернівці, вул.
Кафедральна, 4, каб. 1.

В разі неявки в судове засідання відповідача Плас-
кунова Руслана Вікторовича справу буде розглянуто
в його відсутності за наявними матеріалами.

Суддя Г. М. Слободян

Дарницький районний суд м. Києва викликає Шостку
Ігоря Олексійовича, 08.04.1972 р.н., місце реєстрації якого
по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє ві-
доме місце проживання: м. Київ, вул. Російська, 35, кв. 57,
як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ «Універ-
сал Банк» до Шостки Ігоря Олексійовича, Науменко Люд-
мили Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться під головуванням судді Коренюк
A. M. о 14 год. 00 хв. 18 жовтня 2016 року за адресою: 
м. Київ, вул. Севастопольська, 14, зал. 27.

З опублікуванням оголошення відповідач Шостка Ігор
Олексійович вважається повідомленим про час та місце роз-
гляду справи.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Стрекаловських Олексія Геннадійовича як відпо-
відача у судове засідання для розгляду цивільної справи
ЄУ № 420/1127/16-ц (Провадження № 2/420/589/16) за
позовом ПАТ «Універсал Банк» до Стрекаловських Олек-
сія Геннадійовича про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 28 липня 2016 року о 16 год. 20 хв. (резервна
дата судового засідання 02 серпня 2016 року о 16 год.
20 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луган-
ської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, 
м. Біла Церква, вул. Турчанінова, 7, зал судового за-
сідання № 5) викликає як відповідача Коломійцева
Олександра Васильовича, 13.01.1981 року народ-
ження, по цивільній справі № 2/357/2544/16,
357/5878/16-ц за позовом Олійник Ірини Олексан-
дрівни до Коломійцева Олександра Васильовича про
стягнення неустойки за прострочення сплати алімен-
тів на 01.08.2016 року на 11 год. 30 хв.

Суддя Л. А. Рябченко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 21 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +10 +15    +14 +19
Житомирська +10 +15    +14 +19
Чернігівська +10 +15    +14 +19
Сумська +10 +15    +14 +19
Закарпатська +10 +15    +20 +25
Рівненська +10 +15    +15 +20
Львівська +10 +15    +18 +23
Івано-Франківська +10 +15    +18 +23
Волинська +10 +15    +18 +23
Хмельницька +10 +15    +15 +20
Чернівецька +10 +15    +18 +23
Тернопільська +10 +15    +18 +23
Вінницька +10 +15    +15 +20

Oбласть Нiч          День
Черкаська +10   +15   +14  +19
Кіровоградська +10   +15   +18  +23
Полтавська +10   +15   +15  +20
Дніпропетровська +11   +16   +22  +27
Одеська +14   +19   +23  +28
Миколаївська +13   +18   +23  +28
Херсонська +14   +19   +25  +30
Запорізька +13   +18   +23  +28
Харківська +10   +15   +21  +26
Донецька +13   +18   +23  +28
Луганська +12   +17   +22  +27
Крим +13   +18   +23  +28
Київ +13   +15   +16  +18
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оГоЛоШЕННЯ

У Бердянську
змагалися патріоти

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

ДОСТОЙНА ЗМІНА. Перші міжнародні змагання «Нащадки
вільних», спрямовані на національно-патріотичне виховання мо-
лоді в дусі відданості Батьківщині та українському народові, від-
булися за участі громадських організацій різних регіонів України,
а також республік Молдова та Литва.  Організували їх  Міністер-
ство молоді та спорту, управління молоді, фізичної культури та
спорту Запорізької облдержадміністрації, ГО «Цивільний корпус
«АЗОВ» та ГО «Український Легіон». Протягом п’яти днів  учас-
ники демонстрували вміння надавати домедичну допомогу, по-
водитися зі зброєю, проходили туристські випробування. Екскур-
сія до військової частини Національної гвардії України в с. Урзуф
Мангуського району Донецької області ознайомила молодих па-
тріотів з буднями військовослужбовців. А екскурсія до Націо-
нального історико-археологічного заповідника «Кам’яна Моги-
ла» у смт Мирне Мелітопольського району допомогла осягнути
древність нашої землі і глибину її історії. 

— Уперше в області проводяться такі міжнародні змагання, —
прокоментувала подію начальник управління молоді, фізичної
культури та спорту Запорізької ОДА Наталія Власова. — Ми пи-
шаємося тим, що маємо змогу прийняти представників інших
країн. Учасники цього заходу  дізналися, як в Україні реалізуєть-
ся молодіжна політика, виховується патріотична молодь. Запо-
ріжці — нащадки козаків, і змагання підкреслили нашу належ-
ність  до славетних предків. 

ВИЗНАННЯ. Днями найкрасивішою представни-
цею української діаспори в Канаді було обрано Ірину
Житарюк, дизайнерку з Чернівців, яка обійшла у фі-
налі престижного змагання п’ятнадцятьох  конкурен-
ток-іммігранток.

Міс українська Канада-2016 представляла на кон-
курсі провінцію Саскачеван, куди переїхала нещо-
давно з Чернівців разом з батьками. В Канаді Ірина
працює в ательє. Її мама влаштувалась в україн-
ському магазині, а батько — на будівництві. У Чер-
нівцях залишилася сестра-близнючка Ірини. «Це
неочікувано, я дуже хотіла перемогти, ставила пе-
ред собою таку мету, багато працювала для цього.
Однак  до останнього не вірила, що це можливо. Но-
мінація стала для мене шоком. Перші кілька секунд
не розуміла, що зі мною сталося, і просила, щоб ме-
не вщипнули», — зізналася  чернівчанка в інтерв’ю
Winner «Miss Ukraine Canada». 

За словами двадцятитрирічної красуні,  конкурс
важливий тим, що там  оцінюють не зовнішні дані
дівчат, а те, наскільки талановита людина, чи зай-
мається благодійністю, що зробила для соціуму. Во-
на, приміром, презентувала надзвичайно гарну ко-
лекцію одягу. А тепер долучиться до соціальних про-
ектів.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропіл-
ля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Березіна К.С., Березіна С.Г. про стягнен-
ня заборгованості.

Відповідачі Березін Костянтин Сергійович, 24.09.1985 року народження, та
Березін Сергій Геннадійович, 30.09.1962 року народження, викликаються до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідачі по ци-
вільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК» до Березіна К.С., Березіна
С.Г. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26 липня 2016 року о 09.00 год. у приміщенні
суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У ви-
падку неприбуття до судового засідання необхідно повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у відсутність відповідачів на підставі
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

ФотоФакт

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр» 

ЛІТО В ЗЕНІТІ. Табір івано-
франківського міського осеред-
ку «Пласту» для юнацтва роз-
горнув намети в урочищі Осто-
дір, що у Рожнятівському районі. 

Спочатку була теорія. Перший
тиждень таборування був наси-

чений заняттями в гутірках.
Хлопці і дівчата вчилися жити в
екстремальних умовах, опано-
вуючи скаутські методи і секре-
ти, знайомилися з історією На-
ціональної cкаутської організації
України. А потім — ночівлі серед
лісу без наметів, мандрівки гора-
ми аж на 20 кілометрів, алярми
— тренувальні збори табору за

екстреним сигналом. Не забули
про різноманітні конкурси і зма-
гання: турніри з футболу та во-
лейболу, лисячий біг, смугу пе-
решкод. І обов’язково — вечірня
ватра з піснями. 

«Діти не лише загартовують-
ся і активно відпочивають, вони
мужніють, вчаться бути само-
стійними та відповідальними»,

— каже керівник табору Владис-
лав Соха.

Літування пластунів відбува-
ється за підтримки департамен-
ту молодіжної політики та спор-
ту управління молоді і спорту
Івано-Франківської міської ради
та державного підприємства
«Осмолодське лісове господар-
ство».

Ватра для відпочинку і змужніння

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Росію слід відсторонити
від участі в Олімпій-

ських іграх-2016, Паралім-
піаді-2016 й інших міжна-
родних змаганнях. Таку
заяву зробив комітет атле-
тів Всесвітнього антидопін-
гового агентства, комен-
туючи звіт організації про
допінг-програму, яку в Ро-
сійській Федерації кури-
рували спецслужби і влада
країни. Комітет перекона-
ний, що розслідування по-
трібно продовжити, а між-
народні федерації мають
ввести санкції, щоб захис-
тити чистий спорт.

Отже, після публікації до-
повіді Всесвітнє антидопін-
гове агентство закликало
відсторонити російських
спортсменів від участі у всіх
міжнародних змаганнях,
зокрема Олімпійських іграх
2016 року. 

«ВАДА закликає спор-
тивне співтовариство забо-
ронити російським спорт -
сменам брати участь у між-
народних змаганнях, зокре-
ма Олімпіаді в Ріо-де-Жа-
нейро, поки не зміниться ан-
тидопінгова культура», —
написав у Twitter офіційний

представник ВАДА Бен Ні-
колс.

В агентстві назвали кіль-
кість прихованих позитив-
них допінг-тестів росій-
ських спортсменів у зимо-
вих і літніх видах спорту.
Найбільшу кількість при-
хованих тестів було вияв-
лено у легкій атлетиці —
139. Крім того, 117 — у важ-
кій атлетиці, 37 — в неолім-
пійських видах спорту, 35
— в паралімпійських дис-
циплінах, 28 — у боротьбі,
27 — у веслуванні на бай-
дарках і каное, 26 — у ве-
лоспорті, 24 — в ковзаняр-
ському спорті, 18 — у пла-
ванні, 14 — в хокеї, 13 — в
лижних гонках, по 11 — у
футболі й академічному
веслуванні, 10 — в біатлоні
й ще 67 у 17 інших видах
спорту.

Згідно з доповіддю керів-
ника ВАДА Річарда Макла-
рена, яку було опубліковано
18 липня, міністерство спор-
ту РФ, центр підготовки
спортсменів, ФСБ і дві анти-
допінгові лабораторії в Мос-
кві й Сочі були замішані у
приховуванні та підміні по-
зитивних допінг-проб, а та-
кож підтримці допінгової
програми в російському
спорті.

Президент Росії Володи-
мир Путін у відповідь на
доповідь ВАДА щодо поту-
рання російської влади
вживанню допінгу заявив
про втручання політики у
спорт. Однак повідомив,
що посадовців, яких у звіті
ВАДА назвали виконавця-
ми махінацій, відсторонять
до повного розслідування.

Раніше Міжнародна фе-
дерація легкоатлетичних
федерацій відсторонила ро-
сійських атлетів від участі в
Олімпіаді та міжнародних
змаганнях. Поїхати в Ріо
зможуть лише ті спортсме-
ни, які не тренуються і не
проходять допінг-контроль
у Росії та можуть «довести
свою чистоту». Поки що це
вдалося зробити стрибунці в
довжину Дарині Клішиній.

Нині керівники антидо-
пінгових агенцій деяких
країн планують звернутися
до Міжнародного олімпій-
ського комітету з вимогою
дискваліфікувати Росію на
літній Олімпіаді в Ріо. Та
вердикт МОК можна очіку-
вати й раніше, ніж рішення
спортивного арбітражного
суду щодо легкоатлетичної
збірної Росії. Допоки вино-
ситимуть цей вердикт, рі-
шення про дискваліфікацію

всієї російської збірної на-
вряд чи буде, а ось чиновни-
кам і функціонерам напевне
не вдасться «на халяву»
прогулятися до Латинської
Америки, щоб «повболіва-
ти» на трибунах бразиль-
ських арен. 

Учора ФІФА заявила, що
вимагає від Всесвітнього ан-
тидопінгового агентства по-
дробиць, пов’язаних з до-
пінгом у російському футбо-
лі. У Міжнародній федерації
футболу пообіцяли відреа-
гувати на повідомлення 
ВАДА про приховування
позитивних допінг-проб ро-
сійських футболістів. Щоп-
равда, в ФІФА не стали ко-
ментувати інформацію ВА-
ДА про те, що міністр спор-
ту Росії Віталій Мутко, який
входить до наглядової ради
Міжнародної федерації
футболу, наказав сховати
допінг-проби футболістів.

Тим часом Олімпійський
комітет Росії також випус-
тив офіційну заяву, в якій
підтримав жорсткі заходи
проти російських спортсме-
нів, які вживали заборонені
препарати. Однак вважає
недопустимим можливе від-
сторонення «чистих» росіян
від Олімпіади-2016. Чи до-
поможе?

І тут треба вводити санкції
ПРИСТРАСТІ ЗА МЕЛЬДОНІЄМ. Скандал з допінгом може мати
для російських спортсменів набагато серйозніші наслідки,
ніж вони сподіваються


