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Президент України про резолюцію польських 
парламентаріїв щодо Волинської трагедії

Масштабні інспекції прийдуть восени
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр анонсував перевірку ремонту доріг і наголосив 
на кримінальній відповідальності за розкрадання бюджетних коштів

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Об одинадцятій ранку в 
Міжнародному конгрес-

центрі «Український дім» 
люд прощався з убитим жур-

налістом Павлом Шереметом. 
У цей самий час його світлу 
пам’ять вшанували хвили-
ною мовчання в Будинку уря-
ду. А Прем’єр-міністр Воло-
димир Гройсман наголосив: 
результати розслідування 

цього резонансного вбивства 
обов’язково мають бути пу-
блічними.

Глава уряду нагадав про 
100-й день роботи його уряду, 
наголошуючи на потребі за-
твердити подальший план дій 

Кабінету Міністрів. Завдан-
ня всіх — відповідально йо-
го виконувати. Пріоритетом 
за будь-яких обставин має 
стати забезпечення оборо-
ноздатності держави включ-
но з урахуванням підходів 

до формування держбюдже-
ту наступного року. «Укра-
їнський воїн має бути забез-
печений нормальною 
зарплатою, озброєн-
ням, формою, харчу-
ванням», — додав він.
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Сєверодонецьк: 
два роки визволення

УРОЧИСТОСТІ. Два роки тому 22 липня місто повернули 
під контроль української влади підрозділи Збройних сил Украї-
ни, Нацгвардії та добровольчих батальйонів. Відтоді Сєверодо-
нецьк став фактичним адміністративним центром Луганської 
області.

Учора Президент України Петро Порошенко у Twitter приві-
тав жителів трьох міст Луганщини — Сєверодонецька, Лиси-
чанська та Рубіжного — з другою річницею визволення від ро-
сійських бойовиків. 

А депутати Сєверодонецької міськради в зверненні наголо-
сили: «Маємо шанувати учасників визволення Сєверодонець-
ка та інших міст Донбасу від окупанта та завжди пам’ятати тих, 
хто загинув у цих страшних боях. Маємо зробити все можливе, 
щоб подібна жахлива ситуація ніколи не повторювалася. Миру 
нам, нашому місту та Україні!»

Містяни взяли участь у масовій патріотичній ході «Сєверодо-
нецьк — це Україна», покладали квіти до пам’ятника генерал-
майору Національної гвардії Олександрові Радієвському, який 
загинув у боях за Лисичанськ.
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ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

1545    
такий короткий номер  
в Україні для дзвінків  

на урядову «гарячу лінію» 

«Шкодую 
щодо рішення польського 
Сейму. Знаю, багато хто 

захоче використати 
його для політичних 

спекуляцій».

Податі із житла: 
роздуми про наболіле

МЕДИЦИНА

У Рівному на базі клінічного 
лікувально-діагностичного 
центру відкрили 
третю в Україні філію 
Інституту серця

Письменник Михайло 
Слабошпицький: «Нині маємо 
таку літературу, якої ще не мали 
ніколи, — в ній маса яскравих 
творчих індивідуальностей»

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

5
ГОСТРА ТЕМА. Чинна система оподаткування нерухомого 
майна соціально несправедлива й затратна для держави
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оголошення
ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ
Товариство з обмеженою відповідальністю

«АВІАКОМПАНІЯ «АТЛАСДЖЕТ УКРАЇНА», юридична
адреса: 79021, Україна, Львівська область, м. Львів,
вул. Богдана Котика, буд. 7, код ЄДРПОУ 38918183
(далі – Товариство), повідомляє своїх Учасників, що
23 серпня 2016 року о 10.00 годині за київським
часом за адресою: Україна, м. Київ, Столичне шосе,
103, Бізнес-центр «Європа», 5-й поверх, відбудуться
позачергові Загальні збори учасників Товариства.

Реєстрація учасників проводитиметься з 9.00 до
10.00 години за київським часом за адресою місця
проведення Загальних зборів учасників Товариства.

Про перелік питань, що виноситься на голосу-
вання (порядок денний), Учасники можуть дізнатись,
звернувшись за адресою: Україна, м. Київ, Столичне
шосе, 103, Бізнес-центр «Європа», 5-й поверх, або
за телефоном: +38044-277-41-41.

В період до дати проведення позачергових За-
гальних зборів учасників Товариства, учасники
мають можливість ознайомитися з документами, не-
обхідними для прийняття рішення з питань Порядку
денного, у робочі дні, робочий час за адресою: Ук-
раїна, м. Київ, Столичне шосе, 103, Бізнес-центр «Єв-
ропа», 5-й поверх.

Учасники повинні мати документ, що засвідчує
особу. Представники повинні мати також документи,
що засвідчують належним чином повноваження.

НАЦІОНАЛЬНА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ П. Л. ШУПИКА

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
В очну денну аспірантуру зі спеціальності 224.Тех-

нології медичної діагностики та лікування (14.01.23
Променева діагностика та променева терапія).

В очну вечірню аспірантуру зі спеціальностей:
091. Біологія (14.03.11 Медична та біологічна інфор-
матика та кібернетика); 221. Стоматологія (14.01.22
Стоматологія); 222. Медицина (14.01.01 Акушерство
та гінекологія, 14.01.02 Внутрішні хвороби, 14.01.03
Хірургія, 14.01.06 Урологія, 14.01.16 Психіатрія,
14.01.18 Офтальмологія, 14.01.21 Травматологія та
ортопедія, 14.01.30 Анестезіологія та інтенсивна те-
рапія, 14.02.03 Соціальна медицина); 226.Фармація
(15.00.01 Технологія ліків, організація фармацевтич-
ної справи та судова фармація).

Для участі у конкурсі необхідно подати такі доку-
менти: заява на ім’я ректора, особовий листок по об-
ліку кадрів з фотокарткою, копія диплома, копія
сертифіката про присвоєння звання лікаря-спеціа-
ліста, копія трудової книжки, характеристика з місця
роботи, автобіографія, медична довідка (форма 086-о);
копія паспорта (стор. 2,3,11), копія ідентифікацій-
ного коду, реферат або перелік опублікованих на-
укових праць.

Адреса академії: 04112, м. Київ, вул. Дорого-
жицька, 9, НМАПО імені П.Л. Шупика, відділ аспіран-
тури, магістратури, докторантури, клінічної
ординатури (к. 404, 405); тел. 044-205-48-07.

Прийом документів: в аспірантуру і докторантуру
з 1 серпня по 15 серпня 2016 р.

Оголошення орендодавця - Інституту хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України
про намір передати в оренду державне майно, щодо якого надійшли заяви

Заяви про оренду кожного із зазначених об’єктів приймаються протягом 10 робочих днів після  опублікування оголошення 
за адресою: Україна, м. Київ – 03164, вул. Генерала Наумова, 17, E:mail iscplan@ukr.net. Додаткова інформація за тел:422-96-89.
У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди, буде оголошено конкурс на право оренди. 

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу за позовом Сучян Емми Шаваршівни до Мартоян Юріка Гарушовича, Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Надра» в особі відділення № 23 ПАТ КБ «Надра» Донецьке РУ, Центрально-міський відділ державної вико-
навчої служби Горлівського міського управління юстиції, приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» Філія 05, Піпи Марини
Анатоліївни про визнання недійсним договору іпотеки, визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає ви-
конанню, визнання недійсними прилюдних торгів, скасування запису про іпотеку.

Відповідач по справі: Мартоян Юрік Гарушович, який проживає за адресою: Донецька область, Костянтинівський район,
с. Артема, вул. Щорса, б. 57а, викликається на 08.30 годину 28 липня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по
суті.

Представник відповідача по справі Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Надра» в особі відділення
№ 23 ПАТ КБ «Надра» Донецьке РУ, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Артема, б. 15, викликається на 08.30 годину
28 липня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Представник відповідача по справі приватного підприємства «НИВА-В.Ш.» Філія 05, що знаходиться за адресою: 
м. Донецьк, вул. Марії Ульянової, б. 63А, офіс 42А, викликається на 08.30 годину 28 липня 2016 року до суду для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачка по справі: Піпа Марина Анатоліївна, яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Бр. Мазікових, б. 16, кв. 49, викликається на 08.30 годину 28 липня 2016 року до суду 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 справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмут (вул. Свободи, 10, м. Бахмут, 84500)
розглядає кримінальне провадження № 22015050000000429 від 26 жовтня 2015 року
за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні Кабацького P. O. на
ухвалу Краматорського міського суду Донецької області від 20 квітня 2016 року, якою
задоволено клопотання захисника Рябошапка A. M., що діє в інтересах обвинуваченого
Мостового C. O. про повернення обвинувального акта прокурору. Обвинувальний акт
з додатками у кримінальному провадженні № 22015050000000429 від 26 жовтня 2015
року щодо Мостового Сергія Олександровича за ст. 258-3 ч. 1 КК України, повернуто
прокурору.

Обвинувачений по справі Мостовой Сергій Олександрович, який зареєстрований за
адресою: Донецька область, м. Макіївка, кв-л Металург, 1/36, викликається у судові
засідання апеляційного суду Донецької області на 10 серпня 2016 року на 10.00 год.
для участі у розгляді справи.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя М. В. Гаврилова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою: 
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський. 1а, тел. 05549-4-32-22) пові-
домляє Охременка Артема Олексійовича, 05 серпня 1985 року народження, зареєстро-
ваного за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. Довженка, 27/4, по
кримінальному провадженню № 22014230000000011 за обвинувальним актом відносно
Охременка Артема Олексійовича, Шеремет Руслана Анатолійовича, які обвинувачу-
ються у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 109,
ч. 2 ст. 110 КК України, як обвинуваченого, що 27 липня 2016 року о 16.30 годині від-
будеться спеціальний судовий розгляд під головуванням судді Матвєєвої Н. В., в якому
ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на виклик суду (неприбуття на виклик
без поважної причини більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139
КПК України, є підставою для здійснення спеціального судового провадження.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташований за адресою: 
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-32-22) пові-
домляє Шеремет Руслана Анатолійовича, 22 липня 1973 року народження, зареєстро-
ваного за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, вул. М. Букіна, 4/53, по
кримінальному провадженню № 22014230000000011 за обвинувальним актом відносно
Охременка Артема Олексійовича, Шеремет Руслана Анатолійовича, які обвинувачу-
ються у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 109,
ч. 2 ст. 110 КК України, як обвинуваченого, що 27 липня 2016 року о 16.30 годині від-
будеться спеціальний судовий розгляд під головуванням судді Матвєєвої Н. В., в якому
ваша участь є обов’язковою, ухилення від явки на виклик суду (неприбуття на виклик
без поважної причини більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст. 139
КПК України, є підставою для здійснення спеціального судового провадження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької об-
ласті, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/2495/2016 за позовом Гру-
зової Вікторії Олександрівни до Єремєєва Олександра Павловича про стягнення
аліментів.

Відповідач у справі Єремєєв Олександр Павлович, останнє місце реєстрації:
Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Узлова, 59/43, викликається на 28.07.2016
року на 13.00 годину до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Андріанової Аліни
Олександрівни до Андріанова Івана Михайловича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Андріанов Іван Михайлович, який зареєстрований за ад-
ресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Гречка, б. 70, викликається на 08.15
годину 26 липня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Богодухівський районний суд Харківської області викликає у судове
засідання, яке відбудеться 28 липня 2016 року о 09.45 годині в примі-
щенні Богодухівського районного суду Харківської області за адресою:
Харківська область, м. Богодухів, площа Незалежності, 17, Троценко
Людмилу Олександрівну: Харківська обл., Богодухівський р-н, 
с. Зарябинка, в якості відповідача по цивільній справі №613/719/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Троценко Людмили Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості. 

Суддя Шалімов Д. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Полонському Сергію Сергійовичу, 07.07.1988 р.н.,
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Сніжне, вул.
Квітки, буд. 4б, кв. 2, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України,
вам необхідно з’явитися 26 липня 2016 року до каб. 9 СВ УСБУ в До-
нецькій області, до слідчого Бичкова М.С., за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення слідчих
(процесуальних) дій за вашою участю у кримінальному провадженні
№ 22015050000000054 за ч. 1 ст.258-3 КК України.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа за позовом ПАТ «Державний Ощадний
банк України» в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Тихоно-
вої  Олени Володимирівни, Пушкарьової Валентини Василівни, Мельникової Галини
Борисівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі Тихонова Олена Володимирівна, Пушкарьова Валентина Василівна,
Мельникова Галина Борисівна викликаються до каб. №18 суду на 27 липня 2016 року
на 08 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі
неявки відповідачів, справа буде розглянута у їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Викликається Кишко Марія Михайлівна, 19.12.1930 року народ-
ження, місцезнаходження майна: вул. Урицького, 15/129, м. Шостка,
Сумської області, в судове засідання на 26 серпня 2016 року до 09 го-
дини 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Шосткинського міськ-
райсуду за адресою: м. Шостка, вул. К. Маркса, 63, кабінет № 12, у
справі № 589/2465/16 за позовом ТОВ «Шосткинське підприємство
«Харківенергоремонт» до Кишко Марії Михайлівни про стягнення боргу.

В разі неявки Кишко Марії Михайлівни в судове засідання, справа
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Свиненко М. Д.

 
 

№ 
п/п 

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(назва, юридична адреса, 

телефон) 

Дані про об’ єкти, щодо яких надійшли заяви про оренду 

Найменування та  
місцезнаходження 
об’ єкта оренди 

Реєстровий 
номер майна 

Загальна 
площа, кв. м. 

Вартість 
майна за 
незалеж- 

ною  
оцінкою,  

грн 

Максимально 
можливий строк 

оренди 

Мета 
використання 

Інші умови 

1 
Національна 
академія наук 

України 

Інститут хімії поверхні  
ім. О. О. Чуйка НАН України 
м. Київ-03164, вул. Генерала 

Наумова, 17 
тел. 422-96-89 

Частина вбудованого 
виробничого 
приміщення 12/7 

10306947 25,30 2133/33 01.09.2016 р. по 
31.08.2019 р. 

Склад 

1. Відшкодування витрат  
на утримання орендованого 
приміщення. 
2. Відшкодування витрат  
на оголошення у місцевій пресі. 

2   
Частина вбудованого 
приміщення 
складу№7/2 

10306946 53,70 2600,00 -«- виробництво -«- 

3   
Частина приміщення 
складу№ 12/10 10306446 100 2086,67  склад  

4   
Частина вбудованого 
виробничого 
приміщення 12|7 

10306947 180 1750,00  
Станція 

Технічного 
обслуговування  

 

 
 
  

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької
області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Папуш Вікторії
Серьожівни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідачка Папуш Вікторія Серьожівна, останнє відоме
місце реєстрації якої: Донецька область, місто Маріуполь, пров.
Банний, 5, викликається на 11.30 годину на 27.07.2016 року та
на 11.30 на 09.08.2016 року у кабінет № 205 для участі у розгляді
справи по суті. Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази.

У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсут-
ність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Філіну Ігорю Віталійовичу, 07.11.1988

р.н., який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Маріуполь, пров. Ризький, буд. 80, на підставі
ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’яви-
тися 26 липня 2016 року у період часу з 09 год. 00 хв. по
18 год. 00 хв. до каб. 9 СВ УСБУ в Донецькій області, до
слідчого Бичкова М. С., за адресою: Донецька область,
м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення
слідчих (процесуальних) дій за вашою участю у кримі-
нальному провадженні № 22015050000000008 за ч. 1 ст.
258-3 КК України.

Сахновщинський районний суд Харківської об-
ласті викликає Янкового Сергія Михайловича в су-
дове засідання як відповідача по цивільній справі за
позовом Янкової Олени Петрівни про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 28 липня 2016 року о 13 год.
30 хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10, смт Сах-
новщина Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи, у випадку неявки відповідача в су-
дове засідання, справа буде розглянута за його від-
сутності.

Суддя О. С. Зимовський

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Федорченко
Варвару Олексіївну як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/6778/15-ц за позовом Фе-
дорченка Сергія Васильовича до Федорченко Варвари
Олексіївни про розірвання шлюбу, що відбудеться 28
липня 2016 року о 12.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Корчагіну Павлу Петровичу, 02.01.1984 року народження,
який зареєстрований за адресою: Луганська область, місто Сєвєродонецьк,
вул. Лисичанська, 5б/100, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135, 2975 КПК Ук-
раїни необхідно з’явитися 26.07.2016 р. о 10 год., 27.07.2016 р. о 10 год. та
28.07.2016 р. о 10 год. до слідчого управління Головного управління Націо-
нальної поліції в Луганській області за адресою: Луганська область, місто
Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16, до старшого слідчого СУ ГУНП в Лу-
ганській області Горіна А. В. для вручення повідомлення про підозру у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 357;
ч. 2 ст. 260; ч. 2 ст. 110 КК України по кримінальному провадженню 
№ 12016130000000090, а також проведення інших слідчих та процесуальних
дій по даному кримінальному провадженню.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Брикалова С. П., Кузнецової Л. О.
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у ци-
вільній справі № 233/2681/16-ц Брикалов Сергій Петрович, 01.08.1961 р.н.;
Кузнецова Людмила Олександрівна, 19.06.1962 р.н., зареєстровані за адре-
сою: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. 20 років Октября, 22а, викли-
кається у судове засідання на 08.00 год. 26.07.2016 року. Розгляд зазначеної
цивільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваній Коваль Олені Леонідівні, 06.07.1974 року народження, урод-
женці: м. Сєвєродонецька Луганської області, українці, гр. України, не одруженій,
зареєстрованій за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Гагаріна, 101/6, раніше не су-
димій, відповідно до вимог ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України необхідно з’яви-
тися 26.07.2016 р. о 12.00 год. до слідчого відділення Сєвєродонецького відділу
поліції Головного Управління Національної поліції в Луганській області за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби народів, 6-А, кабінет
№ 6, до слідчого Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області Мороза М. Є.,
для вручення повідомлення про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень,
передбачених ст. ст. 368 ч. 3 КК України, по кримінальному провадженню 
№ 12013030110000267, а також проведення інших слідчих та процесуальних дій
по даному кримінальному провадженню.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Львова знахо-
диться цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «ДельтаБанк» до Пестерева Максима Юрійовича про звернення
стягнення на предмет іпотеки.

Пестерев Максим Юрійович (останнє відоме місце реєстрації: 
м. Львів, вул. Волинська, 14/1) викликається як відповідач у судове за-
сідання, яке відбудеться 04.08.2016 р. о 09.30 год. у приміщенні Шев-
ченківського районного суду м. Львова (4 пов./17). У разі неявки в судове
засідання відповідача справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Донченко Ю. В.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя Прінь І. П.,
за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. № 302) 25 серпня 2016
року о 10 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» в
особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Мискіної Юлії
Олегівни, Ульяченко Вячеслава Володимировича, Гурба Сергія Петровича
про солідарне стягнення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликаються як відповідачі Мискіна Ю. О., Ульяченко
В. В., Гурба С. П. У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за наяв-
ними у справі матеріалами.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна
справа № 2/243/2827/2016 за позовом ПАТ «Дельта банк» до Федоренко
Мотрони Іванівни про стягнення заборгованості за кредит призначена до
розгляду на 29.07.16 р. о 15.00 годині, резервна дата слухання справи
04.08.2016 р. о 08.00 годині за адресою суду: м. Слов’янськ Донецької обл.,
вул. Добровольського, 2 (2 поверх)

Явка відповідача Федоренко Мотрони Іванівни, зареєстрованої: м. Гор-
лівка Донецької обл., вул. Нансена, 11/5, є обов’язковою. При собі мати па-
спорт.

Суддя Руденко Л. М.



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

13

оголошення
www.ukurier.gov.ua23 липня 2016 року, субота, № 137

У провадженні Заставнівського районного суду
Чернівецької області знаходиться цивільна справа
№ 716/677/16ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Хашімова Анатолія Ахатовича про стягнення забор-
гованості по кредитному договору.

Розгляд зазначеної справи призначено на 10.00
год. 09.08.2016 року в приміщенні Заставнівського
районного суду за адресою: м. Заставна, вул. Неза-
лежності, 95, каб. № 4, суддя Угриновська Л. Я.

Суд викликає відповідача Хашімова Анатолія Аха-
товича, 28.07.1983 року народження, жителя: м. За-
ставна вул. Бажанського, 58 Чернівецької області.

Явка до суду обов’язкова, в разі вашої неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами,
що є в справі.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Луценка Віталія Сергійовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром №б/н від 20.04.2011 року.

Відповідач: Луценко Віталій Сергійович виклика-
ється на 29 липня 2016 року о 09.00 годині до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет №15,
для участі в розгляді справи у відкритому судовому
засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, Донецька область, м. Добропілля, вул.
Банкова, 39А) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» до Олещенко Маргарити Євге-
нівни про стягнення боргу за кредитним договором.
Відповідачка у справі: Олещенко Маргарита Євге-
нівна, 1960 року народження, зареєстрована за ад-
ресою: смт Гірне, Харцизька міська рада Донецької
області, вул. Східна, 41/80, викликається на 9 серпня
2016 року о 10 год. 00 хв. до суду, каб. №1, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тітова Т. А.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, 
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу 
№ 242/2459/16-ц за позовом Виконавчого комітету Селидів-
ської міської ради до Хлобистова Олександра Вікторовича,
Хлобистової Валентини Михайлівни, Хлобистова Михайла
Олександровича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Хлобистов Олександр Вікторович, Хлобистова Валентина
Михайлівна, Хлобистов Михайло Олександрович, зареєстро-
вані за адресою: м. Селидове Донецької області, вул. Совєт-
ська, буд. 114, кв. 60, викликаються в судове засідання,
призначене на 28.07.2016 р. о 09.00 годині в приміщенні Се-
лидівського міського суду, зал судових засідань № 5, суддя
Кротінов В. О., як відповідачів для розгляду вказаної справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неявки в судове засідання
відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута в їхню відсутність з поста-
новленням заочного рішення.

Глибоцький районний суд Чернівецької області ви-
кликає представника Житлово-будівельного коопера-
тиву «Братекс-Буд», як відповідача по цивільній справі
№715/1011/16-ц, провадження №2/715/534/16 за позов-
ною заявою Хадієв Марії в інтересах якої діє: Мустяца
Іон Миколайович до Житлово-будівельного кооперативу
«Братекс-Буд» про припинення членства в житлово-бу-
дівельному кооперативі «Братекс-Буд» та стягнення па-
йового внеску, у судове засідання 08.08.2016 року на 10
год. 00 хв. у залі судового засідання Глибоцького рай-
онного суду Чернівецької області.

Останнє відоме місце реєстрації Житлово-будівель-
ного кооперативу «Братекс-Буд» за адресою: вул. Бор-
цям за волю України, буд. 12, кв. 11, смт Глибока
Глибоцького району Чернівецької області.

У разі неявки представника відповідача справа буде
розглядатися за наявними матеріалами в заочному по-
рядку.

Голова суду Цуренко В. А.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., 
пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/1358/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Іпатової А. А. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідачка у справі - Іпатова Аліна Анатоліївна,
20.12.1982 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої:
м. Макіївка Донецької області, вул. Б.Хмельниць-
кого, буд. 36, кв. 22, викликається до суду на 2 сер-
пня 2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове
засідання третіх осіб, які не заявляють самостійних
вимог: Нігматуліну Олену Олександрівну, Толчину Світ-
лану Борисівну, Алдохіну Олену Володимирівну.

Цивільна справа № 185/11805/15-ц за позовом Божко
Лариси Миколаївни до ПАТ «Акціонерний комерційний
промислово-інвестиційний банк» про відшкодування
суми збитків, завданих у зв’язку з неповерненням суми
коштів, які були внесені в банківську установу.

Останнє місце проживання третіх осіб: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 5 вересня 2016 року

о 13.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.

У разі неявки третіх осіб у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за їхньої відсутності.

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове засі-
дання Кшиштоф Ліпніцкі, Коника Андрія Петровича, Костилєву
Ольгу Владиславівну, Лисовича Івана Ігоровича для участі в роз-
гляді за апеляційною скаргою представника Спільного україн-
сько-польського підприємства у формі ТзОВ «Гермес Україна»
- Нички Ю.В. на рішення Залізничного районного суду м. Львова
від 30 вересня 2015 року в справі за позовом Коника Андрія Пет-
ровича до Биховченко Юлії Віталіївни, треті особи: Костилєва
Ольга Владиславівна, Ліпніцкі Кшиштоф, Спільне українсько-по-
льське підприємство у формі ТзОВ «Гермес Україна» про ви-
знання договору купівлі-продажу недійсним та позовом третьої
особи, яка заявляє самостійні вимоги Спільного українсько-по-
льського підприємства у формі ТзОВ «Гермес Україна» до Би-
ховченко Юлії Віталіївни, треті особи: Костилєва Ольга
Владиславівна, Ліпніцкі Кшиштоф, про визнання довіреності та
договору купівлі-продажу недійсним.

Судове засідання відбудеться 23 серпня 2016 року о 15 год.
00 хв. у приміщенні Апеляційного суду Львівської області за ад-
ресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.

Суддя Струс Л. Б.

Херсонський міський суд Херсонської області викли-
кає як відповідача Галаха Владислава Едуардовича,
07.07.1994 р.н., останнє відоме місце проживання: 
м. Херсон, вул. Лавреньова, 26, кв. 34, у судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Галаха Владислава Едуардовича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 08.09.2016
року о 08.35 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

Херсонський міський суд Херсонської області викли-
кає як відповідача Черненка Олександра Миколайовича,
14.05.1973 р.н., останнє відоме місце проживання: 
м. Херсон, вул. Підпільна, 49, у судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Черненка Олександра Миколайовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 14.09.2016
року о 08.00 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

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Садова, 5) викликає в су-
дове засідання на 09.45 годину 15 серпня 2016 року
Гончаренка Олександра Івановича, 13.06.1958 року
народження як відповідача у справі за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Гончаренка Олександра Івано-
вича про стягнення заборгованості.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки, справу буде вирішено без участі відповідача
за наявними в ній доказами і постановлено заочне
рішення.

Суддя О. В. Білик

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Садова, 5) викликає в су-
дове засідання на 09.45 годину 15 серпня 2016 року
Петреску Володимира Івановича, 02.11.1976 року на-
родження як відповідача у справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Петреску Володимира Івановича
про стягнення заборгованості.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки, справу буде вирішено без участі відповідача
за наявними в ній доказами і постановлено заочне
рішення.

Суддя О. В. Білик

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ
«НАДРА» оголошує аукціон з продажу активів, що обліковуються на балансі банку, 

на електронному торговому майданчику Товарної біржі «Центральна товарна біржа»
(https://ctb.dp.ua/)

Покупцю в обов'язковому порядку потрібно ознайомитися з майном до подачі заявки на
участь в аукціоні.

Лоти виставляються на перші торги.
Умови продажу:
1. Аукціон проводиться відповідно до Правил проведення на Товарній біржі «Центральна то-

варна біржа» аукціонів з продажу активів, що обліковуються на балансі банку, що ліквідується.
Переможець аукціону зобов'язаний сплатити ТБ «Центральна товарна біржа» винагороду за про-
ведення аукціону.

2. Аукціон відбудеться за наявності не менше двох учасників та здійснення ними не менше
однієї ставки.

3. Реєстраційний внесок становить – 100,00 грн. (сто грн. 00 коп.) з ПДВ. Гарантійний внесок
– 10% (десять відсотків) без ПДВ від початкової ціни продажу лота. Реєстраційний та гарантійний
внески учасником аукціону вносяться на поточний рахунок ТБ «ЦТБ», код ЄДРПОУ 31495351,
п/р 26003054520403 в ПРУ КБ «Приват банк» у м. Полтава, МФО 331401.

4. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
5. Крок аукціону – 1 % (один відсоток) від початкової ціни продажу за окремим лотом. 
6. Переможець аукціону повинен підписати протокол аукціону, провести повний розрахунок

з продавцем протягом 10 (десяти) робочих днів з дня наступного після закінчення аукціону  та
підписати договір купівлі – продажу придбаного майна. Усі витрати, пов’язані з нотаріальним
посвідченням договору купівлі - продажу нерухомого майна та його державною реєстрацією –
покладаються на покупця – переможця аукціону.

Банківські реквізити продавця: р. №  32079102601026  в Національному банку України  у м.
Києві, МФО 300001, код ЄДРПОУ 20025456.

Ознайомитись з активами, що пропонуються до продажу на аукціоні, можна за їх місцезна-
ходженням щодня, крім вихідних днів, з 10.00 до 16.00 за попереднім записом. За більш де-
тальною інформацією та з приводу огляду активів звертатись до  ПАТ «КБ «НАДРА»  за  адресою:
04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців,  буд. 15, в робочі дні з 10.00 до 15.00 за попереднім за-
писом по телефону:  +38(044) 364-00-66; +38(044) 364 00 67.

Час проведення аукціону: 23.08.2016 року з 10год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. Якщо цінова заявка
внесена за 5 хвилин до закінчення аукціону, то час проведення аукціону продовжується на 10
хвилин і так доти, поки не буде визначено переможця аукціону.

Місце проведення аукціону (у формі електронних торгів): https://ctb.dp.ua/)
Прийом заяв на участь в аукціоні /реєстрація учасників/ буде проводитись на веб-сайті ТБ

«Центральна товарна біржа» (https://ctb.dp.ua/)), починаючи з дати публікації цього оголошення. 
Кінцевий строк прийому заяв на участь в аукціоні, оплати реєстраційного та гарантійного

внеску – 22.08.2016 року о 16 год. 00 хв.
Організатор аукціону: ТБ «Центральна товарна біржа», 36022, м. Полтава, вул. Леніна,91, код

ЄДРПОУ 31495351, тел. (0532)572-284, працює щоденно, крім вихідних, з 09.00 до 18.00.
Детальна інформація по лоту (параметри, забезпечення, початкова ціна, правила участі в аук-

ціоні) розміщено на сайті ФГВФО: http://www.fg.gov.ua

Білокуракинський районний суд Луганської області повідом-
ляє, що 5 травня 2016 року розглянуто цивільну справу №
409/334/16-ц за позовом Сухомлина Сергія Івановича до Олек-
сандрівської міської ради Луганської області про встановлення
факту родинних відносин та визнання права власності на неру-
хоме майно в порядку спадкування за законом та винесено за-
очне рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Полєно B. C.

Ковпаківський районний суд м. Суми в особі судді Хитрова Б. В. викли-
кає Загорулька Олега Михайловича, 24.07.1970 року народження, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі № 592/5830/16-ц,
провадження № 2/592/1852/16 за позовом Кириченко Лариси Михайлівни
до Загорулька Олега Миколайовича про визнання особи такою, що втра-
тила право на користування житловим приміщенням.

Судове засідання по справі відбудеться 1 серпня 2016 року о 09.00
год. у приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми за адресою:
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових засідань № 10.

Явка до суду обов’язкова. У випадку неявки відповідача, справу буде
розглянуто на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Б. В. Хитров

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду Донецької

області Ігнатенко Л. І. здійснює виклик до суду, який розташовано за ад-
ресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-08) Ковінько Яни
Василівни, відносно якої ухвалою Селидівського міського суду від
27.04.2016 року прийнято рішення про здійснення спеціального судового
провадження. Останнє відоме місце проживання якої: м. Донецьк, вул.
Россіні, 80а/60, останнє відоме місце роботи: м. Донецьк, вул. Любавіна,
4, яка обвинувачується у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 
ст. 258-3 КК України, для участі в підготовчому судовому засіданні по
кримінальному провадженню № 42015050000000652 від 19.08.2014 року,
яке відбудеться 04.08.2016 року о 10 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової ін-
формації, обвинувачена вважається належним чином ознайомленою з її
змістом.

У разі неприбуття Ковінько Я. В. до суду за викликом без поважних
причин на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25
розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної
плати, або застосовано привід, здійснено спеціальне судове провад-
ження.

Обвинувачена Ковінько Я. В. має обов’язково заздалегідь повідомити
про неможливість з’явитись за викликом.

Також, суд повідомляє, що захиснику обвинуваченої Ковінько Я. В.
адвокату Рябошапка A. M. направлені процесуальні документи, пов’язані
з розглядом справи.

Головуючий суддя Л. І. Ігнатенко

Ленінський районний суд м. Полтави викликає відповідача ФОП
Наумчук Максима Валерійовича, податковий номер  3322417830, ад-
реса державної реєстрації підприємця: 02166, м. Київ, проспект Ліс-
ний, 1, кв.158 та третю особу на стороні відповідача, яка не заявляє
самостійних вимог щодо предмету спору ФОП Наумчук Ларису Ана-
толіївну, адреса державної реєстрації підприємця: 02166, м. Київ,
проспект Лісний, 1, кв.158 в судове засідання у цивільній справі
№553/4151/15ц, провадження №2/553/160/2016 за позовом Пере-
садька Василя Дмитровича, третя особа на стороні позивача, яка не
заявляє  самостійних вимог щодо предмета спору: Громадська ор-
ганізація «Регіональний народний контроль» до ФОП Наумчук Мак-
сима Валерійовича, третя особа на стороні відповідача, яка не
заявляє самостійних вимог щодо предмета спору ФОП Наумчук Ла-
риса Анатоліївна про захист прав споживача, розірвання договору,
відшкодування матеріальної та моральної шкоди, відбудеться 26
липня 2016 року о 9 годині 30 хвилин у приміщенні Ленінського рай-
онного суду м. Полтави по вул. Пролетарській, 37.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде розгля-
нуто за Вашої відсутності.

Відповідач, представник відповідача та третя особа на стороні
відповідача, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору
зобов’язані повідомити про причини неявки в судове засідання.

Суддя Н. І. Крючко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Волокітіної
В.В. до Охмат О.О. за участю 3-ї особи: Органу опіки та піклування, про надання
дозволу на виїзд дитини за межі території України.

Відповідач Охмат Олександр Олександрович, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка, буд. 56, кв. 81, ви-
кликається 27 липня 2016 року о 08 год. 30 хв. до суду, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ «Бахмут-Енергія» до
Дульнєва Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості за теплову енер-
гію.

Відповідач у справі Дульнєв Сергій Миколайович, останнє відоме суду міс-
цезнаходження: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, буд.
47, кв. 103, викликається на 29 липня 2016 р. о 09 год. 30 хв. до суду (каб.
№203), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та докази. У
випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться за його відсут-
ності. 

Суддя Дубовик Р. Є

Повістка про виклик
Підозрюваний Борулько (Ричков з 10.09.14) Павло Вікторович, 11.02.1975

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається
на 09 годину 30 хвилин 27 та 28 липня 2016 року до старшого слідчого в
ОВС ГСУ СБ України Левика П.О. у каб. 302 за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 33 (тел. 044-255-55-26) для проведення слідчих та процесуаль-
них дій (допит підозрюваного, оголошення про завершення досудового
розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування,
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, отримання копії
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудового розслідування) у кри-
мінальному провадженні № 22013000000000225 за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191,
ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 
ст. 27, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209 КК України.

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області знаходиться ци-
вільна справа № 729/546/16-ц; 2/729/319/16 р. за позовом Кириленко Тетяни
Олександрівни до Дяченко Оксани Миколаївни про визнання особи такою,
що втратила право користуватися житловим приміщенням, останнім місцем
реєстрації відповідачки є: с. Нова Басань Бобровицького району Чернігів-
ської області, вул. Кузнечна, 5.

Дяченко Оксана Миколаївна викликається в судове засідання Бобровиць-
кого районного суду Чернігівської області на 23 серпня 2016 року о 10 годині
00 хвилин як відповідачка у справі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалеж-
ності, 47.

У разі неявки справа буде розглядатися на підставі доказів по ній за від-
сутності відповідачки. З часу опублікування оголошення в газеті, відпові-
дачка є належно повідомленою про час та місце слухання   справи.

Суддя Демченко Л. М.

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області викликає на
29.07.2016 р. на 10 год. 30 хв., в судове засідання, яке відбудеться в примі-
щенні Яремчанського міського суду за адресою: м. Яремче, вул. Довбуша,
32, Івано-Франківської області, Молдавчука Івана Васильовича, 28.04.1973
року народження, останнє відоме місце реєстрації якого: в/ч А 0202 просп.
Повітрофлотський, 28, м. Київ та с. Поляниця Яремчанської міської ради
Івано-Франківської області, як відповідача у цивільній справі за позовом
Бартків Богдана Романовича, Іванишина Олександра Степановича, Крав-
ченко Юлії Олексіївни до Молдавчука Василя Васильовича, Молдавчука Ми-
хайла Васильовича, Дзем’юк Валентини Василівни, Заремби Ганни
Василівни, Молдавчука Івана Васильовича, Баженової Марії Василівни третя
особа на стороні відповідачів Яремчанська міська державна нотаріальна
контора, про визнання права власності на спадкове майно.

Суддя Л. В. Гребик

 

№ 
лоту 

Найменування  активу Початкова ціна 
лоту (грн.)  
без ПДВ 

Гарантійний 
внесок (грн.)  
без ПДВ. 

211629 
Майнові права (права вимоги) за кредитними договорами за кредитними 
договорами, що укладенні з фізичними особами у кількості 34 673 кредитних 
договорів 

2 500 000,00 250 000,00 
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оголошення
Слов’янським міськрайонним судом Донецької

області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядаються цивільні справи за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приват Банк» до Пасько Анто-
ніни Іванівни про стягнення заборгованості, за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приват Банк» до Савичевої Олек-
сандри Миколаївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Пасько Антоніна Іванівна
(останнє відоме місце проживання: 84635, Донецька
область, м. Горлівка, вул. Робсона, будинок 27, квар-
тира 14) викликається на 3 серпня 2016 року о 10
годині 00 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачка по справі Савичева Олександра Ми-
колаївна (останнє відоме місце проживання: 84647,
Донецька область, м. Горлівка, вул. Гречнєва, буди-
нок 18, квартира 241) викликається на 3 серпня 2016
року о 10 годині 10 хвилин до судді Кривошеєва Д. А.
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Д. А. Кривошеєв

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, Донецька область, м. Добропілля, вул.
Радянська, 39а) розглядає цивільну справу за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідачі:
Боєва Марина Олександрівна, 08.03.1966 р.н., ос-

таннє місце проживання: Донецька обл., м. Зугрес,
вул. Корнієнка. 8/47;

Пономаренко Валентна Павлівна, 01.11.1982 р.н.,
останнє місце проживання: Доненька обл., м. Хар-
цизьк, вул. Тимирязєва, буд. 58;

Васильєва Олена Петрівна, 09.12.1966 р.н., ос-
таннє місце проживання: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, м-н Ювілейний, 4/18, викликаються на 15
серпня 2016 року на 10.00 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду Донецької області, ка-
бінет №1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази
по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання, від-
повідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за їх відсутності
на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалені
заочні рішення.

Суддя Тітова Т. А.

Інформація для абонентів ПрАТ «Фарлеп-Інвест»
(код ЄДРПОУ 19199961)

Повідомляємо, що з 1 серпня 2016 року зміню-
ються деякі тарифи на послугу доступу до мережі
Інтернет для існуючих абонентів – фізичних осіб.

Детальніше про нові тарифи для існуючих абонен-
тів – фізичних осіб в Особистому кабінеті абонента
my.vegatele.com, за телефоном (044) 507 00 00 
або 177 (з телефонних ліній Vega) та на сайті
www.vegatele.com.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 09.00 годину 01 серпня 2016
року до Токмацького районного суду (Запорізька об-
ласть, м. Токмак, вул. Володимирська, 28, каб. № 10)
Житник Михайла Олександровича, 24.12.1970 р.н., який
зареєстрований за адресою: Донецька область, Старо-
бешівський район, с. Піщане, вул. Леніна, 9, як відпові-
дача у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Житник Михайла Олександровича про стяг-
нення заборгованості. В разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута в його відсутність за наявними
в справі доказами.

Суддя Ушатий І. Г.

Козелецький районний суд Чернігівської області викликає
відповідача Коваленка Владислава Федоровича, 25 липня 1971
року народження, зареєстрованим місцем проживання якого є:
с. Пилятин, вул. Травнева, б. 6 Козелецького району Чернігів-
ської області, в судове засідання на 10.00 годину 27 липня 2016
року (17000, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 Чер-
нігівської області) у справі за первісним позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» 
м. Дніпропетровська до Коваленка Владислава Федоровича і
Гайдайчук Валентини Федорівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором і за зустрічним позовом Гайдайчук Ва-
лентини Федорівни до Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «ПриватБанк» м. Дніпропетровська, третьої
особи - Коваленка Владислава Федоровича про визнання недійс-
ним договору поруки.

Суддя Соловей В. В.

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання на 07 вересня 2016 р. о 12.00
годині (резервна дата 16 вересня 2016 р. о 08.00 годині),
за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. По-
штова, буд.6, в якості відповідача Білунову Іванну Вікто-
рівну у цивільній справі №326/907/16-цр (провадження
№2/326/366/2016) за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до неї про
стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вка-
зані дату та час, справу буде розглянуто за його відсут-
ності. 

Суддя Р. Л. Булашев

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22435-16 від 19.07.2016
Бобарикін Захар Олександрович, 22.11.1985 року народження, проживаючий за адресою:

м. Одеса, пров. Маяковського, буд. № 5,  відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137, 297-5 Кри-
мінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) викликається 27 липня
2016 року о 10:00 год. до Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України
за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 124 (тел. 044-200-69-30) для участі в якості
підозрюваного у відкритті стороною обвинувачення матеріалів досудового розслідування 
№ 42016000000001654 від 17.06.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 263-1 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу
України, та ознайомлення з матеріалами цього досудового розслідування.  

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути
за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк –
заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) за-
тримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересу-
вання внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії,
військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці про-
живання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба
або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови
неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повіс-
тки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-
клик.

Статтею ст. 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 — якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний

(зокрема наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її
змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру
мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5
до 2 розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого судді,
суду.

ч. 2 — у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може
бути застосовано привід.

ч. 5 — ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді,
суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обви-
нуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для
здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 136 цього
Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від органів слід-
ства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні
фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території
України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України О. Рижий   

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області (вул. Ге-
роїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка Хмельницької обл.) викликає
на 09 год. 00 хв. 05 серпня 2016 року як відповідача Радіоненка
Олега Івановича, 26.06.1982 року народження, по справі
688/2571/16-ц, 2/688/762/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Радіоненка Олега Івановича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки до
суду та неповідомлення 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

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»

З 01.08.2016 року для юридичних осіб Укртелеком пропонує

оновлену лінійку тарифних планів на послуги інтернету та телефонії. 

Отримати додаткову інформацію можна за телефоном Контакт-

центру 0 800 506 801 або 0 800 506 808 (дзвінки безкоштовні в

межах України з номерів українських операторів) або на сайті

www.ukrtelecom.ua.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає
як відповідача Волкова Івана Григоровича в судове засідання,
яке призначене на 15.00 годину 12.08.2016 року, для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк
України» в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйби-
шеве Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає
як відповідачів Близнець Ольгу Станіславівну, Ільченко Наталію
Вікторівну, Федорову Ірину Іванівну в судове засідання, яке при-
значене на 15.00 годину 11.08.2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України»
в особі філії Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куй-
бишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Попаснянський районний суд Луганської області повідомляє, що
17 червня 2016 року Попаснянським районним судом Луганської об-
ласті було винесено заочне рішення по цивільній справі № 423/18/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства акціонерний банк
«Експрес Банк» до Акуліна Вадима Миколайовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду Луганської
області шляхом подання апеляційної скарги через Попаснянський
районний суд протягом десяти днів з дня опублікування.

В.о. голови суду Т. В. Мозолєва

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає
як відповідача Сагалова Андрія Олександровича в судове засі-
дання, яке призначене на 16.00 годину 11.08.2016 року, для роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ «Державний Ощадний
банк України» в особі філії Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

01.08.2016 року о 10.30 годині у приміщенні Новоайдар-

ського районного суду Луганської області буде слухатись ци-

вільна справа № 419/2057/16-ц, № 2/419/322/2016 за позовом

Потапової Олени Юріївни до Сіддікі Аділу Ахмеда, третя особа:

Орган опіки та піклування Новоайдарської РДА про надання до-

зволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини

Сіддікі Аммар Алі, 03.05.2006 року народження.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання
як відповідача Трегубова Павла Юрійовича (останнє відоме місце
проживання відповідача: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, буд. 18, кв. 146)
по цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Євро-Реконструкція» до Трегубова Павла Юрійовича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 02 серпня 2016 року о 09
год. 40 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 Трегубова П. Ю. справа буде розглянута
у його відсутність.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викликає як від-
повідача Королюк Марину Юріївну в судове засідання, яке призначене
на 16.00 годину 12.08.2016 року, для розгляду цивільної справи за по-
зовом ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії Донецьке
обласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна,
26а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Суворовський районний суд м. Одеси по цивільній справі за позов-
ною заявою Горбай Ганни Вікторівни до Турава Бадрі про розірвання
шлюбу викликає Турава Бадрі як відповідача у судове засідання, що
відбудеться 21 вересня 2016 року о 10.30 годині у приміщенні Суво-
ровського районного суду м. Одеси у залі судових засідань № 14, роз-
ташованого по вулиці Чорноморського Козацтва, 68, на другому
поверсі.

У разі неявки в судове засідання відповідача в призначений час,
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя М. О. Погрібний

Втрачені:
Судновий білет № 021316 

на човен «САП-330» № 057,
номер Держреєстрації 

ДАП-3101-К 
на ім’я Говоров Олексій 

Євгенович 
вважати недійсним.

Судновий білет 

риболовного судна ЯХР 0019,

зареєстрований на Флотера

Леоніда Дмитровича, 

вважати недійсним 

у зв’язку з його втратою.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє
Горбач Ірину Миколаївну про те, що судовий розгляд цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Паршиної Олени Олександрівни, Горбач
Ірини Миколаївни про стягнення заборгованості призначено на 29.07.2016 р.
на 10.00 год. У вказаний час відповідачу необхідно з’явитись з паспортом
до суду за адресою: вул. К. Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської об-
ласті.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде
розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя С. О. Сотська

Тростянецький райсуд Сумської області викликає як відповідача За-
калюжного Олександра Борисовича, 02.06.1976 року народження, у
судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Закалюжного Олександра Борисовича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться о 08.40 год. 29.07.2016 р. в приміщенні суду за
адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі неявки від-
повідача справа буде розглянута без його участі. 

Суддя Шевченко B. C.

В провадженні Приазовського районного суду Запорізької області пере-
буває кримінальне провадження № 42014050000000594 відносно Моргуна
О. В., 19.03.1967 р.н., обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений
Моргун О. В. проживає за адресою: Донецька область, м. Новоазовськ, вул.
Кольцова, 6. На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Приазовський
районний суд викликає Моргуна Олега Валерійовича в підготовче судове
засідання, яке відбудеться 04 серпня 2016 року об 11.00 год. за адресою:
Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5. Коллегія суддів: 
головуючий суддя Васильцова Г. А., судді Діденко Є. В., Пантилус О. П.

Олександрівський районний суд Донецької області (84000, Донецька об-
ласть, Олександрівський район, смт Олександрівка, вул. Шкільна, 1) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Підповідного Олексія Миколайовича про
стягнення заборгованності.

Відповідач у справі Підповідний Олексій Миколайович, 05 квітня 1984
року народження, останнє відоме місце реєстрації: с. Новоолександрівка
Олександрівського району Донецької області, вул. Миру, 35, викликається
26 липня 2016 року на 09 годину до суду для у часті у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується подати суду письмове заперечення проти по-
зову із зазначенням доказів, що підтверджують його заперечення.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за відсутності відповідача.

Суддя В. А. Молчанов

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
Інформуємо, що ПАТ «Укртелеком» змінює тарифи на контент-по-

слуги «Інформаційно-довідкові послуги за номерами 109 та 1509».
З 01.08.2016 р. для всіх абонентів фіксованого телефонного зв’язку

ПАТ «Укртелеком» плата за надання довідкової послуги про номер те-
лефону за повними даними за номером 109 складає 1,50 грн з ПДВ,
за одну довідку про один номер телефону. Тарифікація відбувається
після надання абоненту можливості підтвердити згоду на отримання
послуги чи відмовитись від її надання.

Нагадуємо, що отримати інформацію про послуги і тарифи Укрте-
лекому можна також за телефонами Контакт-центру: 0-800-506-800,
0-800-506-801 (дзвінки з мереж українських операторів безкоштовні)
або на веб-сайті: www.ukrtelecom.ua.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідачку Маслієву
Наталію Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Київ, Хар-
ківське шосе, буд. 4, кв. 95, у судове засідання, яке відбудеться 13 вересня
2016 року об 11.20 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124,
для участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» до Маслієвої Наталії Миколаївни про стягнення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка вважається пові-

домленою про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки до суду
справа може бути розглянута у її відсутність.

Відповідачка у випадку неявки в судове засідання зобов’язана повідомити
суд про поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко
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Рівненський міський суд викликає Узій Олександра Фе-
доровича як відповідача по справі за позовом Узія Віталія
Олександровича до Узія Олександра Федоровича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням, у судове засідання, яке відбудеться
27 липня 2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1.

Останнє відоме місце проживання відповідача Узій Олек-
сандра Федоровича: м. Рівне, вул. Пушкіна, буд. 5, кв. 52.

У разі неявки до суду у вказаний час та неповідомлення
про поважність причин неявки відповідача вказана справа
буде вирішена на підставі наявних у ній даних чи доказів з
постановленням заочного рішення.

Суддя М. А. Бердій

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька
обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу
ЄУН 229/1558/16-ц, № 2/229/827/2016 за позовом Журавльової
Ганни Василівни до Проняєвої Антонини Василівни про визнання
права власності на нерухоме майно за набувальною давністю.
Відповідач у справі Проняєва Антонина Василівна, 15 травня
1944 року народження (останнє місце проживання: м. Друж-
ківка, Донецька обл., вул. Орджонікідзе, буд. 45) викликається
на 29 липня 2016 року на 15 год. 00 хв. до суду, зала № 1, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. В разі неявки відповідача справа буде розглянута
у її відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Енергодарський міський суд викликає як відпові-
дача Юсубова Романа Мамедовича, справа 
№ 316/906/16-ц за позовом Мацейчик Світлани Юрі-
ївни про збільшення розміру стягуваних аліментів та
позбавлення батьківських прав. Явка відповідача
обов’язкова. Розгляд справи призначено на 09 год.
00 хв. 01.08.2016 р. у приміщенні суду за адресою:
Запорізька область, м. Енергодар, вул. Будівельни-
ків, 17. 

Суддя Капустинський М. В.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
Білека Едуарда Івановича, який зареєстрований: 1-й
пров. Учительський, 14, м. Чернівці, як відповідача
по справі за позовом ПАТ «Енергопостачальна ком-
панія «Чернівціобленерго» про порушення правил
користування електричною енергією. Розгляд
справи відкладено на 04.08.2016 року об 11.00 годині
у приміщенні Садгірського районного суду: м. Чер-
нівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки
в судове засідання справу буде розглянуто у вашу
відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Тріска А. І.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгляда-
ється цивільна справа за позовом Міллер Євгенії Анатоліївни
до Саженіна Віталія Сергійовича про витребування автомо-
біля з чужого незаконного володіння.

Відповідач по справі Саженін Віталій Сергійович (останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Пушкінська, будинок 37, квартира 27), викликається на
3 серпня 2016 року на 08 годину 30 хвилин до судді Криво-
шеєва Д. А. для участі у розгляді справи по суті.

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

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає представника Луганської міської ради як
представника відповідача по цивільній справі 
№ 426/6303/16-ц за позовом Харібіної Любові Ми-
хайлівни до Луганської міської ради про визнання
права власності, в судове засідання, яке відбудеться
04 серпня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки у вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст.
169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 25.08.2016 року об 11 год. 30 хв. розглядати-
меться цивільна справа № 755/6443/16-ц за позовом
Очеретнюк Олени Миколаївни до Дерев’янко Сергія
Григоровича про позбавлення батьківських прав.

Дерев’янко Сергій Григорович, останнє відоме
місце проживання: Донецька обл., м. Горлівка, про-
спект Перемоги, 104, кв. 14, викликається в судове
засідання як відповідач. У разі неявки відповідача
справа буде розглянута на підставі наявних в мате-
ріалах справи доказів. Адреса суду: м. Київ, вул. Сер-
гієнка, 3, каб. 10.

Суддя Гаврилова О. В.

В провадженні Ірпінського міського суду знаходиться
цивільна справа за позовом Дякун Ореста Степановича
до Черемісіна Максима Юрійовича про стягнення боргу.

Ірпінський міський суд викликає Черемісіна Максима
Юрійовича (останнє відоме місце проживання: 08200, 
м. Ірпінь, вул. Маяковського, 11, як відповідача в судове
засідання, яке відбудеться в приміщенні Ірпінського мі-
ського суду о 09.30 годині 12.08.2016 року за адресою:
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7.

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

Суддя А. В. Мікулін

Сумський районний суд Сумської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Лошак Андрія Миколайовича,
30 вересня 1978 року народження, уродженця: м. Суми, ос-
таннє відоме місце реєстрації за адресою: с. Залізняк, вул.
Остапенка, буд. 8, у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Лошак Андрія Миколайовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 08 годині 30 хвилин 11
серпня 2016 року в приміщенні Сумського районного суду
за адресою: м. Суми, вул. Академічна, буд. 13, 1-й пов., каб.
109 (Суддя Моісеєнко О. М.).

У випадку неявки відповідача Лошак А.М. в судове засі-
дання цивільна справа буде розглянута у його відсутності за
наявними в справі доказами.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованності за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до:

Відповідач: Максименко Ярослав Анатолійович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. Свердлова, буд. 3, кв. 99, викликається
2 серпня 2016 року о 10 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Сушак Інну Юріївну,
26.06.1970 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 16.00 годину 16.08.2016 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до
Сушак Інни Юріївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйбишев-
ського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Меркулову Ларису Вікто-
рівну, 27.06.1970 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 16.00 годину 18.08.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Акцент-
Банк» до Меркулової Лариси Вікторівни 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.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Фещенко Світлану Іванівну, про те, що 08 серпня 2016
року о 10 год. 30 хв. за адресою: 04053, м. Київ, вул.
Смирнова-Ласточкіна (Вознесенський узвіз), 10-Б,
каб.42, відбудеться судове засідання в цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк»до Фещенко Світлани Іванівни
як відповідача про стягнення заборгованості.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідачів Коваленка Володимира
Миколайовича, Коваленко Олену Стефанівну, Ріхтер На-
талію Володимирівну про стягнення заборгованості по
цивільній справі № 522/1078/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 року о 14 го-
дині 00 хвилин в залі судового засідання № 111 Примор-
ського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Балківська, 33. В разі неявки відповідачів у судове
засідання на вказану дату, справа буде розглянута за їх
відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає як відповідача Зень Сергія Ігоровича по
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Зень
Сергія Ігоровича про стягнення заборгованості на
01.08.2016 року на 10 год. 25 хв. в приміщення суду
за адресою: м. Здолбунів, вул. Незалежності, 10 Рів-
ненської області.

У разі неявки в судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідача на підставі наяв-
них у справі доказів, відповідно до ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І. М. Мичка

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Шкіря Сергія Вікторовича,
09.06.1973 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 16.30 годину 16.08.2016 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до
Шкіря Сергія Вікторовича 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.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 15 липня 2016 року розглянуто
цивільну справу № 409/1644/16-ц за заявою Ваку-
ленко Юлії Олександрівни про відновлення втраче-
ного судового провадження по цивільній справі 
№ 2/1203/1644/2011 Артемівського районного суду
м. Луганська за позовом Вакуленка Костянтина
Олександровича до Вакуленко Юлії Олександрівни
про розірвання шлюбу та винесено ухвалу про час-
ткове відновлення втраченого судового провад-
ження.

Суддя Тімінський В. В.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
в судове засідання відповідача по справі № 409/1539/16-ц за по-
зовом ФОП Бердовської Катерини Павлівни до Шишкової Тетяни
Володимирівни про стягнення заборгованості та штрафних сан-
кцій за договором.

Судове засідання відбудеться 04.08.2016 року о 08.00 год.
(резервна дата на 11.08.2016 року о 08.00 год.) у залі суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідачка Шишкова Тетяна Володимирівна,
адреса: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 1-й Мікрорайон,
буд. 1, кв. 36.

У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуло за її
відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно B. C.

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає як відповідача Корду Олега Ігоровича по
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Корди
Олега Ігоровича про стягнення заборгованості на
01.08.2016 року на 10 год. 50 хв. в приміщення суду
за адресою: м. Здолбунів, вул. Незалежності, 10 Рів-
ненської області.

У разі неявки в судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі відповідача на підставі наяв-
них у справі доказів, відповідно до ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І. М. Мичка

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (53200, м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) викли-
кає в судове засідання як відповідача Горшкальова Сер-
гія В’ячеславовича, 30.05.1988 року народження, по
цивільній справі № 182/2484/16-ц за позовом Лемеха Ка-
терини Андріївни до Горшкальова Сергія В’ячеславовича
про розірвання шлюбу. Останнє фактичне місце прожи-
вання відповідача: м. Нікополь, вул. Шевченка, 180, 
кв. 23.

Судове засідання відбудеться 10.08.2016 р. о 09.00
год.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність. 

Суддя Багрова А. Г.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-

вом Рябченка Олексія Олексійовича до

Подольського Олексія Анатолійовича про стягнення

боргу викликає відповідача Подольського Олексія

Анатолійовича в судове засідання на 09.08.2016 р. о

10.00 год. та повідомляє, що в разі неявки справа

буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Кириленко Т. В.

Київський районний суд м. Одеси викликає Довбій
Сергія Миколайовича як відповідача у цивільній справі
№ 520/7823/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Довбій
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25 серпня 2016 р. об 11
годині 00 хвилин під головуванням судді Прохорова П. А.
в приміщенні Київського районного суду м. Одеси за ад-
ресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 244. Явка від-
повідача обов’язкова. У випадку неявки в судове
засідання справа може бути розглянута за його відсут-
ності.

Суддя П. А. Прохоров

Старобільський районний суд викликає Кузькіну
Олену Олексіївну, яка мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, Антрацитівський район, с. Іванівка, вул. Садова,
буд. 10А, кв. 9, як відповідачку в судове засідання по ци-
вільній справі № 2/431/858/16 за позовом Кузькіна Сер-
гія Івановича до Кузькіної Олени Олексіївни про
розірвання шлюбу, яке відбудеться 29 липня 2016 року
о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. М. Березка

Тиврівський районний суд викликає в судове засідання
як відповідача ТОВ «АвтоГео», останнє відоме місцезнаход-
ження: м. Київ, вул. Олександра Довженка, 12-А, по справі
№ 145/828/16-ц за позовом Рудзік Н.Л. про припинення тру-
дового договору та звільнення за власним бажанням, яке
відбудеться 08.09.2016 р. об 11.15 год. у приміщенні Тив-
рівського районного суду Вінницької області за адресою:
вул. Шевченка, 3, смт Тиврів Тиврівського району Вінницької
області, 23300.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справу буде роз-
глянуто у його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя І. О. Ратушняк

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/1511/16-ц за позовом Липовецької Валентини Васи-
лівни до Луганської міської ради про визнання права влас-
ності за набувальною давністю на 1/5 частину житлової
квартири. Судове засідання відбудеться 29.07.2016 року о
10.00 год. (резервна дата на 05.08.2016 року о 08.00 год.) у
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач — Луганська міська рада, ад-
реса: Луганська область, м. Луганськ, вул. Коцюбинського,
буд. 14.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

В Хмільницький міськрайонний суд Вінницької області 
(м. Хмільник, вул. Столярчука, 4 Вінницької області) на 09.00
годину 01.08.2016 року як відповідач викликається Вой-
тенко Геннадій Олександрович, як третя особа: Войтенко
Олександр Олександрович, по цивільній справі за позовом
Колісник Ліни Олександрівни до Хмільницької міської ради
Вінницької області, Юрченка Сергія Олександровича, При-
ймука Леоніда Анатолійовича, Войтенко Марії Євменівни,
Войтенко Геннадія Олександровича, третя особа: Войтенко
Олександр Олександрович, про визнання права власності на
спадкове майно.

У випадку неявки вказаних осіб, справа буде розглянута
у їхню відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя Вергелес В. О.

Щорський районний суд Чернігівської області ви-
кликає як відповідача Надточій Олександра Олексан-
дровича (останнє відоме місцезнаходження: 15222,
Чернігівська область, Сновський район, с. Петрівка,
вул. Лесі Українки, буд. 35) по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Надточій Олексан-
дра Олександровича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 29 липня 2016 року
о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: 
м. Сновськ, 30 років Перемоги, 37-б.

Суддя Шаповал З. О.

Приморський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання на 6 вересня 2016 р. о 08.00
годині (резервна дата 8 вересня 2016 р. о 08.00 годині)
за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. По-
штова, буд. 6, як відповідачку Баранову Наталію Вікто-
рівну у цивільній справі №326/809/16-цр. (провадження
№ 2/326/339/2016) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Баранової Наталії Вікторівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на вка-
зані дату та час, справу буде розглянуто за її відсутності.

Суддя Р. Л. Булашев

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Ронжина Артема Вікторовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Ронжин Артем Вікторович, проживає за
адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Фурма-
нова, буд. 25, викликається в судове засідання, яке призначене
на 11 год. 00 хв. 25.08.2016 p. до суду, каб. № 213, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у його відсутність. 

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Гусакова Сергія Віталійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Гусаков Сергій Віталійович, проживає за
адресою: 84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Чайков-
ського, буд. 3, кв. 9, викликається в судове засідання, яке при-
значене на 10 год. 30 хв. 25.08.2016 p. до суду, каб. № 213, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у його відсутність. 

Суддя Чопик О. П.

Недригайлівський районний суд Сумської області по-
відомляє, що 11 серпня 2016 року о 10 годині в залі су-
дових засідань Недригайлівського районного суду
Сумської області за адресою: Сумська обл., смт Недри-
гайлів, вул. Шевченка, 4, відбудеться розгляд справи 
№ 582/578/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Рудика
Сергія Васильовича, 26 лютого 1995 року народження,
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Головуючий по справі суддя Яковенко Н.М. У разі неявки
відповідача Рудика С. В. у судове засідання, справа буде
розглянута на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Н. М. Яковенко

Відповідач по справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «AКЦEHT-БAHК» про стягнення забор-
гованості Шклярук Франц-Фелікс Станіславович,
01.05.1963 p.н., викликається в судове засідання, яке
відбудеться в Бердичівському міськрайонному суді Жи-
томирської області за адресою: м. Бердичів, вул. Жито-
мирська, 30-а, о 15 годині 30 хвилин 25 серпня 2016
року.

В разі неявки в судове засідання відповідача Шкля-
рука Франца-Фелікса Станіславовича судовий розгляд
буде проведено у його відсутність в порядку ст. 169 ч. 4
ЦПК України (постановлено заочне рішення).

Суддя Т. М. Потапова
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 24 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +12 +17    +23 +28
Житомирська +12 +17    +23 +28
Чернігівська +12 +17    +21 +26
Сумська +12 +17    +21 +26
Закарпатська +12 +17    +27 +32
Рівненська +12 +17    +24 +29
Львівська +12 +17    +24 +29
Івано-Франківська +12 +17    +24 +29
Волинська +12 +17    +24 +29
Хмельницька +12 +17    +24 +29
Чернівецька +12 +17    +24 +29
Тернопільська +12 +17    +24 +29
Вінницька +12 +17    +23 +28

Oбласть Нiч          День
Черкаська +12   +17   +23  +28
Кіровоградська +12   +17   +23  +28
Полтавська +12   +17   +23  +28
Дніпропетровська +12   +17   +23  +28
Одеська +16   +21   +27  +32
Миколаївська +16   +21   +27  +32
Херсонська +16   +21   +27  +32
Запорізька +16   +21   +26  +31
Харківська +12   +17   +21  +26
Донецька +12   +17   +22  +27
Луганська +12   +17   +21  +26
Крим +16   +21   +26  +31
Київ +15   +17   +24  +26

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Мрії здійснює конкурс
Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

ПІДТРИМКА. П’ятий рік поспіль ПАТ «Сумське машинобудівне на-
уково-виробниче об’єднання» проводить загальноміський соціальний
конкурс «Мріям притаманно здійснюватися». 

Його численні учасники подають журі власні твори на тему «Моя
чудова сім’я». Таким чином підприємство заохочує і виховує юних сум-
чан у прагненні до збереження родинних цінностей.

Цьогорічний ювілейний конкурс став винятковим. У ньому взяли
участь 60 школярів віком від 7 до 16 років, що є своєрідним кількісним
рекордом, і замість традиційних 12 переможців  визначено 15.

Як прокоментував результати творчого огляду генеральний дирек-
тор ПАТ «Сумське НВО» Олексій Цимбал, кожен дитячий твір — це
особливий світ, у якому панує величезна любов до рідних. Це надзви-
чайно важливо в усі часи. І дуже хочеться, щоб усе тепло, ніжність,
турботу, які зараз живуть у серцях дітей, вони з роками зберегли. А
коли стануть дорослими, пам’ятали, що батьківська домівка завжди
для них відкрита і їх там завжди чекають.

Переможцями стали 9-річна Владислава Едель, 11-річна Ярослава
Жевняк та Аліна Педос, якій 13 років. Вони отримують від Сумського
НВО — десятиденний відпочинок для всієї родини в пансіонаті «Со-
кіл» на Азовському морі.

Ще дванадцятеро срібних та бронзових призерів разом із батьками
проведуть незабутні літні дні на базі відпочинку «Сонячна галявина»
та в дитячому центрі «Чайка», що розташовані у мальовничій місце-
вості поблизу Сум.

«Діти дощу» зібралися разом
Олег ЧЕБАН,

«Урядовий кур’єр»

ТУРБОТА. У Вінниці працює безкоштовний літній табір «Бути разом»
для дітей з аутизмом. Хлопчики та дівчатка  побували на екскурсіях, у
мотузковому містечку, що у парку «Дружби народів», розмальовували
печиво,  самостійно готували піцу. А також вони каталися на поні, спіл-
кувалися з аніматорами тощо. Організували табір БФ «Центр реабілі-
тації та соціалізації дітей з аутизмом та іншими розладами «Розвиток»
за підтримки реабілітаційного центру «Гармонія». «Перебування в та-
борі допомагає дітям у соціалізації. Вони охоче беруть участь у розви-
вальних та розважальних заходах, з користю і цікавістю проводять віль-
ний час, дізнаються про щось нове. А батьки мають змогу ділитися одне
з одним досвідом та отримати важливі поради», — розповіла представ-
ник БФ «Центр реабілітації та соціалізації дітей з аутизмом та іншими
розладами «Розвиток» Олеся Самойленко.

Марія ЛАГІДНА
для «Урядового кур’єра»

ДО СТАРТУ ГОТОВІ. Бо-
рець вільного стилю Валерій
Андрійцев нині збирається
на свою другу Олімпіаду. Чо-
тири роки тому в Лондоні він
дебютував і зупинився за
крок до медалі найвищої
проби: поступившись у вирі-
шальній сутичці, здобув
п’яте «срібло» для збірної
України. Нині, набравшись
досвіду і здобувши олімпій-
ську ліцензію, уродженець
Малина на Житомирщині
студент Національного уні-
верситету державної подат-
кової служби динамівець Ан-
дрійцев розраховує взяти ре-
ванш. На літніх Олімпійських
іграх у Ріо-де-Жанейро він
представлятиме столичний
регіон. Як і ще 23 спортсме-
ни, з яких семеро  паралім-
пійці. Днями  у приміщенні
Київської облдержадмініс-
трації з ними  та їхніми на-
ставниками зустрілися  голо-
ва Київської ОДА Максим
Мельничук і голова Київської
облради Ганна Старикова.  

«Представляти країну на
головних спортивних зма-
ганнях планети — особливо
відповідальна місія. Ви наша
гордість і водночас «посли»
нашого національного духу і
спортивних звитяг. Уся нація
з нетерпінням чекає ваших
яскравих перемог, медалей і
нових рекордів. Хочемо, щоб
якомога частіше над спор-
тивною ареною в Ріо підій-
мався синьо-жовтий стяг під
супровід українського гімну.
Успіхів вам, достойних вис-
тупів, витримки і впевнених
нагород!» — звернувся до
олімпійців Максим Мельни-

чук. Він наголосив, що об-
ласна влада всіляко допома-
гала забезпечити спортсме-
нам належні умови для тре-
нування і фізичного розвит-
ку. Нині  багатьом з них  при-
значено стипендії голови Ки-
ївської облдержадміністра-
ції. 

Максим Мельничук також
вручив посвідчення майстрів
спорту міжнародного класу
двом паралімпійцям — Кате-
рині Прищепі й Аліні Само-
йленко, які стали майстрами
спорту міжнародного класу з
волейболу сидячи.

На урочистостях з нагоди
проводів кращих із кращих
на головні старти чотириліт-
тя не обійшли увагою і тему
масового спорту, адже лише
приділяючи йому належну
увагу, можна  виховати май-

бутніх переможців і рекор-
дсменів. 

Голова Київської облдерж -
адміністрації нагадав, що нині
в області розробляють програ-
му «Київщина спортивна», яка
передбачатиме розвиток і ди-
тячого спорту. У столичному
регіоні намагаються відродити
спортивні традиції й примно-
жити їх, аби представництво
місцевих спортсменів у збір-
них різного рівня зростало. 

Досягти цього можна зокре-
ма й завдяки збереженню
бюджетної підтримки. Навіть у
скрутний час на Київщині не
скоротили бюджетної підтрим-
ки спорту й фізичної культури.
Нині  виконують амбітне зав-
дання, яке передбачає  розви-
ток спорту в кожному районі.
Принцип, який сповідує облас-
на влада:  краще будувати

спортивні об’єкти, ніж аптеки і
лікарні.  

Приміром, амбітна ініціати-
ва національної Федерації
футболу і обласної футболь-
ної громадської організації
передбачає найближчим ча-
сом зведення  не менш як чо-
тирьох  великих об’єктів  ін-
фраструктури в кожному
районі.   Цьому сприятиме і
те, що незабаром  на терито-
рії столичного  регіону роз-
почнеться будівництво заво-
ду, де виготовлятимуть по-
криття для штучних футболь-
них полів. «Це буде прорив-
ним вектором, — каже очіль-
ник Київщини. — Після цього
зможемо говорити про новий
поштовх розвитку футболу на
Київщині, проведення регу-
лярних  чемпіонатів серед усіх
вікових груп». 

Олімпійці Київщини отримають стипендії
від голови облдержадміністрації

Прем’єр-футбол повертається
НОВИЙ СЕЗОН. За  чемпіонський титул змагатимуться 
12 команд

Спортсмени відчувають і увагу, й матеріальну підтримку влади 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’ єра»

Учора матчем «Шах-
тар» — «Зірка» від-

крився черговий 26 фут-
больний сезон в Україні.
Фахівці поки що не можуть
сказати, чи стане він про-
довженням занепаду віт-
чизняного футбольного гос-
подарства, чи, може, дна
вже досягнуто, і почнеться
поступове відродження. 

Нагадаємо, що 29 лютого
цього року українська
футбольна Прем’єр-ліга
(УПЛ) затвердила новий
регламент чемпіонату Ук-
раїни. Відтепер у турнірі
братимуть участь 12 клу-
бів, а сам чемпіонат прохо-
дитиме у два етапи. Спо-
чатку команди зіграють у
два кола, а потім розді-
ляться на групи по шість
учасників. В одній бороти-

муться за чемпіонський
титул та єврокубки, а у
другій — за збереження
прописки в елітному диві-
зіоні. Клуби збережуть у
своєму активі очки, набра-
ні за підсумками першого
етапу. Після завершення
чемпіонату в класі пони-
зяться дві команди.

У день старту чергової
першості  відбулась офі-
ційна презентація сучас-
ної візуалізації Прем’єр-
ліги та Ліги Парі-Матч,
після чого президент УПЛ
Володимир Генінсон від-
повів на запитання жур-
налістів. Серед іншого він
визнав проблеми з органі-
зацією єдиного телепулу в
сезоні 2016/2017. «Чи є єд-
ність між клубами і чи є
серед усіх клубів єдина
стратегія щодо міжнарод-
ного позиціонування? Ні,
немає.

Були переговори весь
тиждень з міжнародною
компанією, яка була готова
викупити права усіх 12
клубів. Також були пропо-
зиції на 7 і 10 клубів.

Сьогодні можу сказати,
що єдності щодо міжнарод-
ного телевізійного пулу і
внутрішнього поки що не-
має», — повідомив В. Ге-
нінсон. Він додав, що на
матч «Шахтар» — «Зірка»
права  передано міжнарод-
ній компанії, а як буде далі,
він не береться сказати.

На жаль, не в усіх два-
надцяти команд-учасників
нинішнього розіграшу  без-
хмарна  ситуація на клуб-
ному рівні. Тож проблемні
команди «Волинь» та
«Дніпро» можуть знятися
після першого кола. Таку
можливість припустив Во-
лодимир Генінсон. Він за-
явив, що справді боїться

такого розвитку подій.
Проте, за його словами,
«Волинь» уже майже роз-
платилася з боргами, і він
не бачить сенсу для влас-
ника докладати таких зу-
силь, щоб команда почала
чемпіонат, а потім знімати
її з розіграшу.

Щодо «Дніпра», все за-
лежить від бажання і го-
товності власника і надалі
фінансувати та  підтриму-
вати команду. Прокомен-
тував Володимир Генісон і
ситуацію щодо «Карпат»,
які розраховуються з ко-
лишніми гравцями  і чека-
ють дозволу проводити
трансферти.

У суботу в першому турі
зустрінуться «Сталь» —
«Карпати»,  «Динамо» —
«Олександрія», «Ворскла»
— «Чорноморець». У неді-
лю — «Зоря» — «Олімпік»
і «Дніпро»  — «Волинь».
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