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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 5 серпня 2016 року
USD 2480.9076 EUR 2762.7387 RUB 3.7366 / AU 338085.68 AG 5001.51 PT 288033.37 PD 175152.08

за 100 доларів сШа за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

Між «руським міром» і гібридною війною 
РЕАЛІЇ. Жителі прифронтового Донбасу, які втекли від війни до Криму чи Росії, 
змінюють своє ставлення до «російських братів» 

Павло КУЩ, 
«Урядовий кур’єр»

Гібридну війну, що вповзла в 
Україну, є підстави порівняти 

з бридкою отруйною гідрою, яку 
цинічний і підступний сусід свідо-

мо випустив зі свого серпентарію, 
де цих змій аж кишить, оскільки 
їх свідомо тут вирощують. Але па-
радокс агресії кремлівського гад-
дя в тому, що російськомовні жи-
телі Донбасу, яких буцімто вирі-
шили захистити від «хунти», за-

мість того щоб радіти, почали ті-
кати звідси куди завгодно. Інші 
жителі Донецька — насамперед 
молодші — виїжджали тимчасо-
во, оскільки сподівалися, що через 
місяць-другий це жахіття припи-
ниться і можна буде повернутися 

до рідних домівок. Чимало потер-
пілих поїхали пересидіти лихий 
час до «російських братів». 

Минув рік-другий, і деякі до-
неччани потяглися назад до рід-
ного міста. Ні, вони не стали при-
хильниками самопроголошеної 

«ДНР», бо сама ця назва викли-
кає у них жах і розпач. Та вияв-
ляється, прифронтовий «напів-
руський мір» у себе вдома для 
них більш-менш терпимий 
порівняно з мирними буд-
нями по той бік кордону. 

Віце-прем’єр-міністр про соціальні стандарти, що 
вже перевищують інфляцію за результатами І півріччя
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Авіація 
активізує вишкіл 

ОБОРОНОЗДАТНІСТЬ. З початку року Збройні сили отри-
мали понад 10 тисяч зразків озброєння та військової техніки. 
Лише минулого тижня державні підприємства поставили до 
ЗСУ понад 150 їх одиниць. Серед них — тепловізійні прила-
ди, наземні радіолокатори, радіорелейні станції та автомобілі 
КрАЗ. Таку інформацію озвучив на традиційному брифінгу реч-
ник Міністерства оборони Олексій Чернобай.

У війську за останні два роки на 40% збільшено кількість під-
готовлених екіпажів бригад тактичної авіації Повітряних сил. 
А понад третина льотного складу мають досвід виконання бо-
йових завдань у районах АТО. Підготовку спрямовано на по-
дальше нарощування й удосконалення спроможностей для ви-
конання завдань у складі міжвидових угруповань військ і ППО 
країни, повідомляє УНІАН.

Для оперативного використання Повітряних сил їх підрозді-
ли передислоковано в нові райони. Там зенітні, ракетні й ра-
діотехнічні війська виконують завдання з прикриття важливих 
об’єктів і угруповань наших військ від можливих повітряних 
ударів супротивника.
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ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

1,1%     
економічного зростання прогнозує 

Національний банк до кінця 
поточного року 

«Якщо і наступні 
півроку ми матимемо 

такі самі високі темпи 
зростання заробітних 

плат, нам вдасться 
перекрити інфляційні 

падіння, які були  
в 2014—2015 роках».

Напишу дисертацію: 
недорого! 

ПІДТРИМКА

Завдяки новому проекту 
активістів Сумщини жителі 
віддалених сіл, сотні учасників 
АТО та їхні сім’ї одержали 
допомогу логопедів і психологів

Видатний художник 
Олександр Дубовик  
розповів «УК», 
чому його знак — 
букет

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

НАСТУП НА ПЛАГІАТ. Чи викорінить проблему створення 
єдиного банку академічних текстів та якою буде 
відповідальність за інтелектуальну крадіжку?
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ДОКУМЕНТИ
78. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 листопада 2009 р. 

№ 1227 «Про доповнення пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17
червня 1994 р. № 423» (Офіційний вісник України, 2009 р., № 89, ст. 3019).

79. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2009 р. 
№ 1422 «Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої
влади» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 1, ст. 14).

80. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2010 р. № 303
«Деякі питання формування кадрового резерву на посади державних служ-
бовців першої — третьої категорії, призначення на які здійснюється Президен-
том України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів
України, на 2010 рік» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 26, ст. 1036).

81. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р. 
№ 709 «Питання Державної інспекції зв’язку» (Офіційний вісник України, 2010
р., № 61, ст. 2119).

82. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 2010 р. 
№ 1924 «Про віднесення посади начальника Управління житловими будинками
Управління справами Верховної Ради України до третьої категорії посад дер-
жавних службовців» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 76, ст. 2695).

83. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. 
№ 2065 «Про віднесення посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату
та інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України до відповідних ка-
тегорій посад державних службовців» (Офіційний вісник України, 2010 р., 
№ 85, ст. 2996).

84. Пункт 3 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань
діяльності судів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 1
грудня 2010 р. № 1097 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 92, ст. 3272)

85. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. № 1109 «Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2007 р.
№ 272» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 94, ст. 3339).

86. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. 
№ 2199 «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від
29 березня 1997 р. № 169» (Офіційний вісник України, 2010 р., № 94, ст. 3356).

87. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 лютого 2011 р. 
№ 113 «Про віднесення посад працівників секретаріату Комітету з Державної
премії України в галузі освіти до відповідних категорій посад державних служ-
бовців» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 525).

88. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України з питань
оплати праці працівників апарату судів, затверджених постановою Кабінету Мі-
ністрів України від 9 березня 2011 р. № 215 (Офіційний вісник України, 2011
р., № 18, ст. 752).

89. Пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 438
«Деякі питання формування в 2011 році кадрового резерву на посади держав-
них службовців першої — третьої категорії, призначення на які здійснюється
Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України або Кабінетом Мі-
ністрів України чи погоджується з Кабінетом Міністрів України» (Офіційний віс-
ник України, 2011 р., № 31, ст. 1327).

90. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 р. № 422
«Деякі питання Секретаріату Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2011 р., № 30, ст. 1297).

91. Пункти 1 і 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань державної служби, затверджених постановою Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 20 квітня 2011 р. № 426 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 30, ст.
1301).

92. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 травня 2011 р. 
№ 422 «Про віднесення посад працівників Державного фонду сприяння міс-
цевому самоврядуванню в Україні до відповідних категорій посад державних
службовців» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 37, ст. 1535).

93. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. 
№ 446 «Питання віднесення деяких посад працівників Адміністрації Президента
України до відповідних категорій посад державних службовців» (Офіційний
вісник України, 2011 р., № 39, ст. 1615).

94. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р.
№ 916 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 67, ст. 2577).

95. Пункт 3 і 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2011 р.
№ 1126 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 85, ст. 3113).

96. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2011 р. 
№ 1230 «Про віднесення посад працівників Державної судової адміністрації до
відповідних категорій посад державних службовців» (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2011 р., № 95, ст. 3470).

97. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2012 р. № 45 «Про за-
твердження Порядку призначення на посади та звільнення з посад керівників
територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 9, ст. 321).

98. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. № 493 «Про
віднесення посад працівників органів влади Автономної Республіки Крим до
відповідних категорій посад державних службовців та визнання такими, що
втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник
України, 2012 р., № 42, ст. 1626).

99. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2012 р. № 591 «Про
внесення змін до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого
2011 р. № 98» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1969). 

100. Пункт 1 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 601 (Офі-
ційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1979).

101. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2012 р. № 605 «Про
затвердження Порядку відшкодування непередбачуваних витрат державного

службовця у зв’язку з його відкликанням із щорічної основної або додаткової
оплачуваних відпусток» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 50, ст. 1983).

102. Пункти 1 — 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів Ук-
раїни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012
р. № 627 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 53, ст. 2134).

103. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 681 «Про
надання державним службовцям службового житла, а також компенсації ви-
трат на проживання та інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням на
іншу посаду державної служби до іншого населеного пункту» (Офіційний віс-
ник України, 2012 р., № 57, ст. 2287).

104. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 р. № 666 «Про
затвердження Порядку проведення службового розслідування» (Офіційний
вісник України, 2012 р., № 56, ст. 2245).

105. Постанова Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2012 р. № 740 «Про
віднесення посад, які займали особи з числа колишніх державних службовців,
до відповідних груп та підгруп посад державної служби, передбачених Законом
України «Про державну службу» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 61, ст.
2472).

106. Пункти 2, 4, 5, 7, 8 і 13 змін, що вносяться до постанов Кабінету Мініс-
трів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 сер-
пня 2012 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 65, ст. 2670).

107. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2012 р. 
№ 674 «Про віднесення посади Голови Рахункової палати до першої категорії
посад державних службовців» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 70, ст.
2839).

108. Пункт 18 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України у
зв’язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України, затвер-
джених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 868
(Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870).

109. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 січня 2013 р. 
№ 43 «Про віднесення посади заступника міністра — керівника апарату до пер-
шої категорії посад державних службовців» (Офіційний вісник України, 2013
р., № 9, ст. 348).

110. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2013 р. № 48
«Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 листо-
пада 2010 р. № 2065» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 10, ст. 385).

111. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2013 р. № 222 «Про
внесення зміни до пункту 21 Порядку ведення особових справ державних служ-
бовців в органах виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 27,
ст. 922).

112. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2013 р. № 426 «Про
затвердження Порядку та умов визначення заробітної плати для обчислення
пенсії державного службовця» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 47, ст.
1697).

113. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 501
«Про внесення змін до пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від
12 квітня 2006 р. № 203» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 53, ст. 1946).

114. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р. № 703 «Про
віднесення деяких посад працівників органів державної влади, інших держав-
них органів, установ до відповідних категорій посад державних службовців та
визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів Ук-
раїни» (Офіційний вісник України, 2013 р., № 76, ст. 2823).

115. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 663
«Про віднесення деяких посад працівників Апарату Верховної Ради України до
відповідних категорій посад державних службовців» (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2013 р., № 69, ст. 2547).

116. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. № 654 «Пи-
тання віднесення деяких посад працівників Секретаріату Кабінету Міністрів Ук-
раїни до відповідних категорій посад державних службовців» (Офіційний віс-
ник України, 2013 р., № 71, ст. 2609).

117. Пункти 2 — 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів Ук-
раїни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 вересня 2013
р. № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2013 р., № 76, ст. 2826).

118. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2013 р. № 964
«Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо за-
безпечення здійснення місцевими державними адміністраціями виконавчої
влади на відповідній території» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст.
110).

119. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 967 «Про
затвердження профілів професійної компетентності деяких посад державної
служби» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 4, ст. 112).

120. Пункт 8 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2014 р. 
№ 112 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 911).

121. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 травня 2014 р. № 506
«Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня
2011 р. № 1230» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 44, ст. 1168).

122. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2014 р. № 266 «Про
віднесення посади головного спеціаліста Головного управління Національної
гвардії України до п’ятої категорії посад державних службовців» (Офіційний
вісник України, 2014 р., № 59, ст. 1608).

123. Пункт 2 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. 
№ 350 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 67, ст. 1868).

124. Пункт 2 змін, що вносяться у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів
України від 9 березня 2006 р. № 268 та до пункту 1 розпорядження Кабінету
Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 446, затверджених постановою Ка-

бінету Міністрів України від 13 серпня 2014 р. № 351 (Офіційний вісник України,
2014 р., № 67, ст. 1869).

125. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2014 р. № 399 «Про
внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 28 серпня
2013 р. № 654» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 72, ст. 2024).

126. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. № 268 і від 14 серпня 2013 р. № 703, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 367 (Офіційний вісник
України, 2014 р., № 69, ст. 1929).

127. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 545 «Про
внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня
1994 р. № 423» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 85, ст. 2402).

128. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. 
№ 614 «Про внесення зміни у додаток 24 до постанови Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 14 серпня 2013 р. № 703» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 93,
ст. 2675).

129. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2014 р. 
№ 618 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14
серпня 2013 р. № 703 та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11 квітня 1994 р. № 235» (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2014 р., № 93, ст. 2679).

130. Пункти 2 і 3 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р.
№ 171 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно
осіб, які претендують на заняття посад, які передбачають зайняття відповідаль-
ного або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним коруп-
ційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів Ук-
раїни» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 28, ст. 812).

131. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 197 «Про
внесення зміни у додаток 17 до постанови Кабінету Міністрів України від 14
серпня 2013 р. № 703» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 31, ст. 896).

132. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 430
«Про внесення зміни до розпорядження Кабінету Міністрів України від 7 грудня
2011 р. № 1230» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 36, ст. 1089).

133. Пункти 3, 4 і 6 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів Ук-
раїни, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 2015
р. № 301 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 40, ст. 1218).

134. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 600 «Про
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р.
№ 703» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 68, ст. 2233).

135. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 р. № 619 «Про
внесення змін у додаток 8 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 сер-
пня 2013 р. № 703» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2274).

136. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 р. № 637 «Про
внесення змін до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17 червня
1994 р. № 423» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 70, ст. 2313).

137. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. № 268 і від 14 серпня 2013 р. № 703, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р. № 642 (Офіційний вісник
України, 2015 р., № 72, ст. 2364).

138. Пункти 2 і 7 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2015 р.
№ 644 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 72, ст. 2366).

139. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 715 «Про
внесення зміни у додаток 5 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 сер-
пня 2013 р. № 703» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 76, ст. 2517).

140. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. 
№ 716 «Про внесення змін до Порядку ведення особових справ державних
службовців в органах виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2015 р.,
№ 76, ст. 2518).

141. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 934 «Про
внесення змін у додатки 5 і 24 до постанови Кабінету Міністрів України від 14
серпня 2013 р. № 703» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 92, ст. 3115).

142. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. 
№ 1120 «Про віднесення працівників військово-цивільних адміністрацій до від-
повідних категорій посад державних службовців» (Офіційний вісник України,
2015 р., № 88, ст. 2951).

143. Постанова Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2015 р. № 1166 «Про
внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2013 р.
№ 703» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 3, ст. 169).

144. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 січня 2016 р. № 14 «Про
внесення змін у додаток 25 до постанови Кабінету Міністрів України від 14 сер-
пня 2013 р. № 703 та визнання таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 21 березня 2012 р. № 143» (Офіційний вісник
України, 2016 р., № 6, ст. 313).

145. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. № 268 і від 14 серпня 2013 р. № 703, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 123 (Офіційний вісник
України, 2016 р., № 18, ст. 738).

146. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від
9 березня 2006 р. № 268 і від 14 серпня 2013 р. № 703, затверджених постано-
вою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 р. № 125 (Офіційний вісник
України, 2016 р., № 18, ст. 739).

147. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від
14 серпня 2013 р. № 703 і від 5 квітня 2014 р. № 85, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. № 244 (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2016 р., № 28, ст. 1121).

148. Пункт 16 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 р. 
№ 313 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 35, ст. 1360).
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Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Темного І. В. до Сарбаєвої О. Л.
про визнання особи такою, що втратила право користування
житлом.

Відповідач Сарбаєва Олена Леонідівна, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ,
вул. Урицького, буд. 128, викликається 09 серпня 2016
року о 08 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 за її відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Безрукавого Анатолія
Анатолійовича «Про стягнення суми боргу за кредитним
договором». 

Відповідач по справі — Безрукавий Анатолій Анатолі-
йович (мешкає за адресою: 86300, Донецька область, м.
Жданівка, вул. Шкільна, 12/17) викликається на 10.08.2016
р. на. 13-20 год. до суду, в кабінет № 210, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. пові-
домляє, що цивільна справа № 2/243/2463/2016 за позо-
вом Алімової Марини Володимирівни до Алімова Сергія
Олексійовича про стягнення аліментів призначена до роз-
гляду на 09.08.2016 р. о 13-00 год., запасна дата
16.08.2016 р. о 09-00 годині, за адресою суду: м.
Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2
поверх).

Явка відповідача Алімова Сергія Олексійовича,
08.10.1968 р.н., зареєстрований: м. Горлівка-29, вул.
Москаленко, 19, кв. 132.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.

Сватівський районний суд Луганської області викликає
Сопова Ігоря Вікторовича як відповідача по цивільній
справі № 426/6761/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «БАНК ТРАСТ» до Сопова Ігоря Вікторо-
вича про стягнення заборгованості в судове засідання,
яке відбудеться 10 серпня 2016 року о 09.00 годині в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М.А. Гашинський

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ «Альфа-Банк» до:

Відповідач: Гросу Віра Миколаївна, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, пр.
Перемоги, буд. 100, кв. 52, викликається 10 серпня 2016
року о 14 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 за її відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Офіційне повідомлення 
ПАТ «Укртелеком»

З 15.08.2016 року для юридичних осіб пропонується
оновлена лінійка цін  на товари та послуги, що надаються
для абонентів послуги «TV Бізнес» (послуга надається
ТОВ «ДіджіталСкрінз» (ТМ OLL.TV) за підтримки ПАТ
«Укртелеком»).

Отримати додаткову інформацію можна за телефоном
Контакт-центру 0 800 506 801 (дзвінки безкоштовні в
межах України з номерів українських операторів) або на
сайті www.ukrtelecom.ua.

Старобільський районий суд Луганської області
викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приват-
банк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгова-
ності у судові засідання, які відбудуться: 

06.09.2016 р.
Калініна Інна Олександрівна о 9.00

Суддя І.В.Кудрявцев  
15.08.2016 р.
Шепелькова Яна Казимирівна о 8.00

Суддя О.О.Пелих 
11.08.2016 р.
Козаченко Валерій Олександрович о 9.30
Просвєтов Юрій Олександрович о 10.00
Хрикін Віктор Іванович о 9.00
Пантелеєв Олександр Васильович о 10.30
Ковальова Ольга Вікторівна об 11.00
Іваненко Олександр Ігорович об 11.30

Суддя В.М.Сергєєв 
У разі неявки відповідача  у призначений час або

неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за його  відсутності за наявними дока-
зами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі
по справах вважаються належним чином повідом-
леними про час, день та місце проведення судового
засідання.



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

13

оголошення
www.ukurier.gov.ua6 серпня 2016 року, субота, № 147

Оголошення орендодавця — Інститут історії України НАН України про намір передати 
в оренду державне майно

Заяви про оренду приміщення приймаються протягом 10 робочих днів після опублікування
оголошення за адресою: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 4. Інститут історії України НАН
України. Пропозиції про намір орендувати приміщення кожне окремо не розглядаються,
тільки в цілому. Додаткова інформація за тел.: (044) 279-63-62 (044) 278-78-16.

Куликівський районний суд Чернігівської області викликає як
відповідача Герасименка Ігоря Сергійовича (останнє відоме
місце проживання та реєстрації: вул. Коцюбинського,47, с. Сал-
тикова Дівиця,  Куликівський район, Чернігівська область) для
участі у  справі № 2/737/237/16 за позовом публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «Приват Банк» до Гераси-
менка Ігоря Сергійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23 серпня 2016 року о 10 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Шевченка, 3, смт Ку-
ликівка Чернігівської області, каб. № 5, суддя Іванець С.В. 

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без по-
важних причин або неповідомлення про причини неявки справу
буде розглянуто без Вашої участі заочно за наявними у справі
доказами. 

Суддя С.В.Іванець 

Запорізьким районним судом Запорізької області (69089, 
м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 37) розглядається цивільна справа
№317/3175/16-ц за позовом Черткова Євгена Олександровича
до відповідачів: Брикова Олексія Володимировича, ПАТ «Ощад-
ний банк України» в особі філії Кіровоградського обласного уп-
равління AT «Ощадний банк України», треті особи: Савранський
районний ВДВС ГТУЮ в Одеській області, Ленінський ВДВС Кі-
ровоградського МУЮ, приватний нотаріус Кіровоградського
нотар.округу Яценко Ольга Петрівна, про звільнення майна з-під
арешту та обтяження. Відповідачі та треті особи викликаються
до каб. №1 суду на 11 серпня 2016 р. об 11 год. 30 хв. для участі
у розгляді справи по суті. В разі неявки в судове засідання,
справа буде розглянута за відсутності відповідачів та третіх осіб
на підставі зібраних по ній доказів. З моменту опублікування по-
вістки сторони вважаються ознайомлені.

Суддя Гончаренко П. П.
Повістка про виклик обвинуваченого до суду

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє,
що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17, у залі
судових засідань № 12 13.09.2016 року об 11.30 годині від-
будеться підготовче судове засідання у кримінальному
провадженні по обвинуваченню Джамілова Айдера Шевке-
товича у вчиненні кримінальних правопорушень, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Джа-
мілов Айдер Шевкетович, який зареєстрований та прожи-
ває за адресою: АР Крим, Чорноморський р-н, с. Оленівка.

Явка учасників процесу обов’язкова. У разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини
неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Бернади Є.В., суддів: Гайду Г.В., Іванченка
Я.М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідом-

ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17,
у залі судових засідань № 12 13.09.2016 року об 11.30
годині відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Брекуна Ро-
мана Михайловича у вчиненні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408
КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Бре-
кун Роман Михайлович, який зареєстрований та прожи-
ває за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, 5 авіамістечко,
14-а, кв. 15.

Явка учасників процесу обов’язкова. У разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Бернади Є.В., суддів: Гайду Г.В., Іван-
ченка Я.М.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області пові-

домляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушев-
ського, 17, у залі судових засідань №13 19.09.2016
року о 12.00 годині відбудеться судовий розгляд в
кримінальному провадженні по обвинуваченню Но-
вікова Андрія Вікторовича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений
Новіков Андрій Вікторович, який зареєстрований та
проживає за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул.
Московська, 186, кв. 27.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі
головуючого Іванченка Я.М., суддів: Ковальчук Л.В.,
Жмудь О.О.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області пові-

домляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17, у залі судових засідань №19 21.09.2016
року о 09.00 годині відбудеться судове засідання у
кримінальному провадженні за обвинуваченням Сі-
денка Ігоря Івановича у вчиненні злочинів, передба-
чених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються: обвинувачений
Сіденко Ігор Іванович та захисник Фаюра Олександр
Олександрович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді Курбатової І.Л., суддів: Гайду Г.В., Коваль-
чук Л.В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області пові-

домляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17, у залі судових засідань №19 15.09.2016
року о 14.00 годині відбудеться підготовче судове за-
сідання у кримінальному провадженні за обвинува-
ченням Гавриша Миколи Миколайовича у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408, ч. 2
ст. 402 КК України.

В судове засідання викликаються: обвинувачений
Гавриш Микола Миколайович та захисник Найчук
Ольга Євгенівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді Курбатової І.Л., суддів: Гайду Г.В., Коваль-
чук Л.В.

В проваджені апеляційного суду Одеської області
знаходиться цивільна справа за апеляційною скар-
гою Самунь Ірини Олександрівни на рішення Мали-
новського районного суду м. Одеси від 4 квітня 2005
року в справі за позовом Панкратова Дениса В’ячес-
лавовича до Кулакової Зінаїди Андріївни, Державної
податкової інспекції в Малиновському районі м.
Одеси про визнання договору купівлі-продажу дійс-
ним та визнання права власності на квартиру.

Апеляційний суд Одеської області викликає до
суду як позивача Панкратова Дениса В’ячеславовича
в судове засідання, яке відбудеться 27 вересня 2016
року о 15.00 годині в приміщенні апеляційного суду
Одеської області за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара,
24-а.

У разі неявки в зазначене судове засідання, справа
буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя С. О. Погорєлова

Любешівський районний суд Волинської області
викликає Риговану Олену Григорівну, 19.08.1982 року
народження, останнє відоме місце проживання якої:
м. Макіївка, бульвар Горбачова, 7/9, Донецька об-
ласть, як відповідачку в судове засідання для розгляду
цивільної справи 162/573/16-ц за позовом Дуляниць-
кої Тетяни Григорівни в інтересах неповнолітньої Юрі-
ної Анастасії Василівни до Юріна Василя Вікторовича,
Ригованої Олени Григорівни про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 19.09.2016 року об 11
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 44200, вул.
Незалежності, 86, смт Любешів, Волинська область.

У разі неявки відповідачки в судове засідання та не-
повідомлення про причини неявки, справа буде роз-
глядатися за її відсутності на підставі наявних у ній
доказів. 

Суддя В. І. Хомич

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідом-

ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17,
у залі судових засідань №13 19.09.2016 року об 11.00 го-
дині відбудеться судовий розгляд в кримінальному про-
вадженні по обвинуваченню Просвіріна Андрія
Олександровича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

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

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

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

№ 
п.п 

Назва органу 
управління 

Балансоутримувач 
(назва, юридична 
адреса, телефон) 

Дані про об'єкти, щодо яких надійшли заявки про оренду 
Найменування та 
місцезнаходження 
об'єкта оренди 

Ціна грн 
без ПДВ 

Загальна 
площа 
кв. м 

Вартість 
майна за 
незалежною 
оцінкою 

Максимально 
можливий 
строк оренди 

Мета 
використання 

Інші умови 

1 Національна 
Академія наук 
України 

Інститут історії 
України НАН України, 
01001, м. Київ,  
вул. Грушевського, 4 
тел. (044)2796362 

к.к. № 213, 214, 215, 
2 пов., 01001,  
м. Київ,  
вул. Грушевського, 4 

13 344,0 55,6 889 600,0 3 роки Офіс Здійснення 
ремонту 
приміщення 

 

Рубіжанський міський суд Луганської області викли-
кає Харитонова Сатурна Віталійовича, 03.09.1969 року
народження, зареєстрованого за адресою: Луганська
обл., м. Первомайськ, вул. Врубовка, буд. 6а, кв. 8, для
проведення судового засідання за цивільною справою 
№ 425/1691/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Харитонова Сатурна Віталійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 11 серпня 2016 року о
14 годині 00 хвилин в приміщенні Рубіжанського мі-
ського суду Луганської області за адресою: Луганська
обл., м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

В разі неявки відповідача Харитонова Сатурна Віталі-
йовича в судове засідання, справа буде розглянута за
його відсутності на підставі наявних у справі доказів та
буде ухвалено заочне рішення.

Суддя Овчаренко О.Л.

Рубіжанський міський суд Луганської області викли-
кає Горбаченко Олену Олександрівну, 28.08.1961 року
народження, зареєстровану за адресою: Луганська обл.,
м. Первомайськ, кв. 60 років СРСР, буд. 10, кв. 48, для
проведення судового засідання за цивільною справою 
№ 425/1694/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Горбаченко Олени Олександрівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 11 серпня 2016 року о
15 годині 00 хвилин в приміщенні Рубіжанського мі-
ського суду Луганської області за адресою: Луганська
обл., м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

В разі неявки відповідача Горбаченко Олени Олексан-
дрівни в судове засідання, справа буде розглянута за її
відсутності на підставі наявних у справі доказів та буде
ухвалено заочне рішення.

Суддя Овчаренко О.Л.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. по-
відомляє, що цивільна справа № 2/243/2922/2016 за по-
зовом ПАТ КБ «Правекс-банк» до Манєрова Андрія
Володимировича, Манєрової Наталі Валентинівни про
стягнення заборгованості за кредит призначена до роз-
гляду на 08.08.2016 р. о 08.00 год., запасна дата
16.08.2016 р. о 08.00, за адресою суду: м. Слов’янськ До-
нецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідачів:
Манєрова Андрія Володимировича, зареєстрованого

за адресою: м. Горлівка Донецької обл., просп. Пере-
моги, буд. 162, кв. 120 - є обов’язковою;

Манєрової Наталі Валентинівни, зареєстрованої за ад-
ресою: м. Горлівка Донецької обл., просп. Перемоги, буд.
162, кв. 120 - є обов’язковою.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л.М.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ
«Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення за-
боргованості у судові засідання, які відбудуться: 

15.08.2016 р. (резервне судове засідання —
18.08.2016 р.)

Лазуткіна Лариса Леонідівна об 11.00 (останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Ленінського
Комсомолу, буд. 9, кв. 28), справа № 409/1760/16-ц

Лесик Михайло Іванович об 11.10  (останнє відоме
місце реєстрації:  Луганська обл., Лутугинський р-н,
смт Успенка, вул. Стрижаченко, буд. 22), справа 
№ 409/1763/16-ц

Слинько Артем Федорович об 11.30 (останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Руднєва, буд.
91), справа №409/1781/16-ц

Суддя О.Г.Третяк
10.08.2016 р. (резервне судове засідання —

16.08.2016 р.)
Сиров Сергій Леонідович о 13.00 (останнє відоме

місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н,
смт Успенка вул. Комсомольська, буд. 8), справа 
№ 409/1783/16-ц

Сидорова Валентина Дмитрівна о 14.00 (останнє
відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Лутугине,
пр. Миру, буд. 70, кв. 51), справа № 409/1717/16-ц

Суддя В.С.Полєно
У разі неявки відповідача  у призначений час або

неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за його відсутності за наявними доказами
на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі
по справах вважаються належним чином повідомле-
ними про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Беспроскурний Денис Леонідович,
14.04.1985 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ, бульвар Краматорський,
21/112, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України
вам необхідно з’явитись 08.08.2016, 09.08.2016,
10.08.2016 та 11.08.2016 у період з 09.00 год. до 18.00
год. до каб. № 11 до старшого слідчого третього слідчого
відділу слідчого управління прокуратури Донецької об-
ласті Пєшкова А.Л. за адресою: Донецька область, м.
Слов’янськ, вул. Центральна, 3в для проведення з вами
слідчих дій (допиту в якості підозрюваного, надання до-
ступу до матеріалів досудового розслідування та вру-
чення обвинувального акта з додатками) у
кримінальному провадженні № 42014050000000600 від
18.07.2014 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 258, ч. 4 ст. 187 КК
України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. по-
відомляє, що цивільна справа № 2/243/3019/2016 за по-
зовом Остапченко Наталії Юріївни до Остапченка Сергія
Валерійовича, Литвишко Віри Сергіївни про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням, призначена до розгляду на 11.08.2016 р.
об 11.30 год., запасна дата 17.08.2016 р. о 08.40 годині
за адресою суду: м. Слов’янськ, Донецької обл., вул. До-
бровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідача Остапченка Сергія Валерійовича,
05.06.1979 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: вул. Руська, буд. 3, м. Слов’янськ, - є обов’язковою.

Явка відповідача Литвишко Віри Сергіївни, 10.11.1987
року народження, зареєстрованої за адресою: вул. Ру-
ська, буд. 3, м. Слов’янськ, - є обов’язковою.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л.М.

Приазовський районний суд Запорізької області пові-
домляє Денисову Тетяну Валеріївну (місце реєстрації: вул.
Шевченка, б. 30А, м. Новоазовськ, Донецька область; місце
проживання: вул. Гриценка, б. 46, м. Новоазовськ, До-
нецька область) та Денисова Сергія Сергійовича (місце ре-
єстрації: вул. Гриценка, б. 46, м. Новоазовськ, Донецька
область) про те, що 09.08.2016 року о 09.30 годині в при-
міщенні Приазовського районного суду Запорізької області
за адресою: смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5 буде слуха-
тись цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Всеукраїнський Банк Розвитку» до Денисової
Тетяни Валеріївни, Денисова Сергія Сергійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик Денисової
Тетяни Валеріївни, Денисова Сергія Сергійовича по даній
справі вони вважаються повідомленими про час та місце
розгляду справи і у випадку їх неявки або неподання від-
повідного клопотання, справа підлягає розгляду за їх від-
сутності.

Суддя О.М. Апалькова

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове
засідання ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисло-
вості «Укрспирт» для участі у розгляді апеляційної скарги
Пелеха Володимира Ярославовича на рішення Жовків-
ського районного суду Львівської області від 28 квітня
2016 року за позовом Пелеха Володимира Ярославовича
до ДП спиртової та лікеро-горілчаної промисловості
«Укрспирт» про поновлення на роботі, стягнення заро-
бітної плати за час вимушеного прогулу.

Судове засідання відбудеться 10 серпня 2016 року о
14 год. 30 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської
області за адресою: 79008 м. Львів, площа Соборна, 7.

Дане оголошення вважати належним повідомленням.
Суддя Приколота Т.І.

Кобзар Вікторія Андріївна, останнє відоме місце
проживання: Київська обл., Яготинський район, с.
Черняхівка, вул. Леніна, 158, викликається до Яго-
тинського районного суду Київської області як від-
повідач в цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Київобленерго» до Кобзар
Вікторії Андріївни про відшкодування шкоди. Судове
засідання відбудеться о 10 годині 00 хвилин 09 сер-
пня 2016 року в приміщенні суду за адресою: Київ-
ська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 67. У разі
неявки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Ю.В. Бурзель

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Доброс Анжеліка Олексіївна,
03.03.1965 року народження, зареєстрована за ад-
ресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Філатова,
буд.8, кв.4, на підставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК Ук-
раїни Вам необхідно з’явитися 09 серпня 2016 року,
12 серпня 2016 року та 15 серпня 2016 року до каб.
303 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Тітова
В.В., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,
вул. Енгельса, буд. 33, для проведення слідчих дій
за Вашою участю у кримінальному провадженні
№22016050000000128 за ч. 1 ст.258-3 КК України.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Смоляного Віталія Вікто-
ровича в якості відповідача в цивільній справі 
№ 328/2594/16-ц за позовом публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі
представника позивача — Сафір Федора Олеговича
до Смоляного Віталія Вікторовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Судове засі-
дання відбудеться 11 серпня 2016 року об 11.00
годині в приміщенні Токмацького районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, 
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.
У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області зна-

ходиться цивільна справа № 310/4795/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» до Назарова І.Б. про стягнення заборгованості. 

Розгляд справи призначено на 11.08.2016 року о 13-00 годині в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Назарова Івана Борисовича як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у судове засідання

справа буде розглянута за наявними матеріалами.
Суддя Полянчук Б. І.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядається цивільна справа за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Катіна Дмитра Сергійовича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач по справі Катін Дмитро Сергійович (останнє відоме місце проживання:
84600, Донецька область, м. Горлівка, вул. Вайнерів, будинок 15, квартира 8), викли-
кається на 9 серпня 2016 року на 09 годину 30 хвилин до судді Кривошеєва Д.А. для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Д.А. Кривошеєв

Сахновщинський районний суд Харківської області викликає Пилипенко
Наталію Сергіївну в судове засідання як відповідача по цивільній справі за
позовом Воронова Андрія Вікторовича про звільнення від обов’язку спла-
чувати аліменти на утримання дитини, яке відбудеться 09 серпня 2016 року
о 08 год. 00 хв. у приміщенні суду: вул. Шмідта, 10, смт Сахновщина Харків-
ської області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про час та місце розгляду справи, у випадку неявки відповідача
в судове засідання, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Зимовський



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИЙ КУР’ЄР14

оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської

області повідомляє про те, що по цивільних
справах за позовами ПАТ КБ  «Приватбанк»,
ПАТ «Акцентбанк» до:

14.07.2016 р.
Вороний Віктор Вікторович, справа 

№ 409/1486/16-ц
20.07.2016 р.
Пєвнєва Яна Сергіївна, справа 

№ 409/1402/16-ц
Шабар Алла Леонідівна, справа 

№ 409/1303/16-ц
Ободчук Наталія Юріївна, справа 

№ 409/1408/16-ц
Нагель Ольга Юріївна, справа 

№ 409/1411/16-ц
Кравченко Валентина Василівна, справа 

№ 409/1415/16-ц
21.07.2016 р.
Лебедка Марина Петрівна, справа 

№ 409/1497/16-ц
Кирилова Наталія Олександрівна, справа 

№ 409/1484/16-ц
Єфремова Галина Миколаївна, справа 

№ 409/1487/16-ц
Суддя В.С.Полєно 

29.06.2016 р.
Півоваров Вадим Володимирович, справа 

№ 409/1174/16-ц
28.04.2016 р.
Передереєва Марина Сергіївна, справа 

№ 409/567/16-ц
Суддя О.Ю.Максименко     

18.06.2015 р.
Чернікова Віра Володимирівна, справа 

№ 409/1432/15-ц
Верещакін Віктор Миколайович, справа 

№ 409/1326/15-ц 
19.07.2016 р.
Майстренко Клавдія Михайлівна, справа 

№ 409/1494/16-ц
Пацкан Олександр Іванович, справа 

№ 409/1500/16-ц
Бєляєва Валерія Вікторівна, справа 

№ 409/1495/16-ц
Запорожець Ольга Матвіївна, справа 

№ 409/1488/16-ц
16.06.2015 р.
Гладкова Оксана Володимирівна, справа 

№ 409/1324/15-ц
13.04.2016 р.
Ромадан Валерiй Валерiйович, справа 

№ 409/3066/15-ц
Суддя В.В.Тімінський 

11.12.2014 р.  
Спесівцева Надія Петрівна, справа 

№  409/1119/14-ц

06.06.2015 р. 
Осіпов Артур Валерійович, справа 

№ 409/1464/15-ц
Суддя  О.Г. Третяк 

03.03.2016 р.
Руденко Таїсія Володимирівна, справа 

№ 409/356/16-ц
Кривошея Віктор Вікторович, справа 

№ 409/373/16-ц
Лебедєв Геннадій Вікторович, справа 

№ 409/361/16-ц
01.03.2016 р.
Маклашов Дмитро Олександрович, справа 

№ 409/270/16-ц
Краснов Сергiй Вiкторович, справа 

№ 409/269/16-ц
12.04.2016 р.
Алєксєєвський Сергій Володимирович,

справа № 409/411/16-ц
Розумна Марина Миколаївна, справа 

№ 409/415/16-ц
Лазюк Михайло Павлович, справа 

№ 409/397/16-ц
12.06.2015 р.
Гончарова Яна Геннадіївна, справа 

№ 409/1327/15-ц 
06.04.2016 р.
Бахтар Сергій Ілліч, справа № 409/425/16-ц
05.04.2016 р.
Ковтун Олексій Юрійович, справа 

№ 409/431/16-ц
Стрельнікова Ірина Олександрівна, справа 

№ 409/426/16-ц
24.11.2015 р.
Позняховська Алла Василiвна, справа 

№ 409/2831/15-ц
07.12.2015 р.
Бондарєва Олена Миколаївна, справа 

№ 409/3155/15-ц
14.04.2016 р.
Тарасенко Юрій Дмитрович, справа 

№ 409/430/16ц
07.04.2016 р.
Ткаченко Володимир Михайлович, справа 

№ 409/433/16-ц
Суддя В.Г. Скворцова 

про стягнення заборгованості  судом були
ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задо-
волені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по
справах, що заочне рішення може бути перегля-
нуто Білокуракинським районним  судом Луган-
ської обл. шляхом подання відповідачем заяви
про перегляд заочного рішення до цього суду
протягом десяти днів з дня опублікування цього
оголошення.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області —

судді Река А.С. знаходиться спеціальне кримінальне провадження 
№ 426/4973/16-к стосовно Філіпченка Олександра Миколайовича,
31.05.1972 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Філіпченко О.М.,
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Перевальськ, вул.
Литовська, буд. 2, кв. 131.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний
суд Луганської області викликає Філіпченка Олександра Миколайовича
в судове засідання, яке відбудеться 9 серпня 2016 року о 10.30 год. у
залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді
Реки А.С., суддів: Гашинської О.А., Пчолкіна С.А.

Суддя А. С. Река

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області -

судді Гашинської О.А. знаходиться спеціальне кримінальне провад-
ження № 426/337/16-к стосовно Кісельова Віталія Вікторовича,
22.09.1972 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Кісельов В.В.,
зареєстрований та проживає за адресою: м. Луганськ, вул. Зелений
Гай, буд. 10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський районний
суд Луганської області викликає Кісельова Віталія Вікторовича у під-
готовче судове засідання, яке відбудеться 10 серпня 2016 року о 10.00
год. у залі Сватівського районного суду Луганської області за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого
судді Гашинського М.А., суддів: Река А.С., Юрченко C.O.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м.
Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39А) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ломакіна Воло-
димира Вікторовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Ломакін Володимир Вікторович, ІПН 2239407459, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Зугрес, вул. Мічуріна, 51, викли-
кається на 29 серпня 2016 року на 10.30 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 1, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові по-
яснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Тітова Т.А.

До прокуратури Луганської області для допиту як підозрю-
ваний та виконання вимог ст. 290 КПК України (відкриття ма-
теріалів іншій стороні) у кримінальному провадженні
№22016130000000153 від 20.07.2016 р. викликається:

- Камаєв Павло Павлович, 21.08.1980 року народження, який
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, с.
Ювілейне, вул. Карла Маркса, буд. 4.

Для проведення слідчих (процесуальних) дій Камаєву П.П.
необхідно прибути 9 серпня 2016 року о 09 годині 30 хвилин
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Лі-
щини, 27, до другого слідчого відділу прокуратури Луганської
області.

При собі мати паспорт або інший документ, що засвідчує
особу.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч. 9
ст. 74 ЦПК України викликає Осипову Ганну Іллівну, 29 квітня 1953
року народження, уродженку: село Буйвалове Кролевецького
району Сумської області, останнє відоме місце реєстрації: с. Горо-
хове Кролевецького району Сумської області, вул. Горького, 1, як
відповідачку по справі №579/892/16-ц, пр. №2/579/224/16 за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Осипової Ганни Іллівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 08 годину 30 хвилин 12 серпня
2016 року в приміщенні Кролевецького районного суду (м. Кроле-
вець Сумської області, вул. Франка, 13).

Суд пропонує Осиповій Г.І. подати письмові пояснення та всі на-
явні докази по справі. У випадку неявки відповідачки в судове засі-
дання оголошення вважається належним повідомленням і справа
буде розглянута за відсутності Осипової Г.І.

Суддя Г. І. Сіра

Гадяцький районний суд Полтавської області викликає Пав -
ленко Віту Іванівну, 02.06.1983 року народження, останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання: с. Харківці Гадяцького
району Полтавської області, як відповідачку в судове засідання
у цивільній справі за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Павленко Віти Іванівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26 вересня 2016 року о 09 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Гадяч, вул. Лесі Укра-
їнки, 6, каб. № 5, суддя Тищенко Л.І.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки, справу буде розгля-
нуто за вашої відсутності.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

Суддя Л. І. Тищенко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Воробей
(Дюс) Юлію Вікторівну, мешкає: м. Луганськ, провулок 3-й Железнодорож-
ний, 20, як відповідачку в судове засідання по цивільній справі
2/409/1250/16 за позовом Державної іпотечної установи про стягнення за-
боргованості за договором про іпотечний кредит, що відбудеться
26.09.2016 року о 9 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 92200, Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідачка вважається належним чином
повідомленою 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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Бонда-
ренко В.М.) викликає як відповідачів:

— Коротіч Олену Володимирівну, 1972 року народження, останнє місце прожи-
вання якої: м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 254, кв. 100, по цивільній справі 
№ 185/5492/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» до Коротіч Олени Володимирівни про стягнення заборго-
ваності;

— Панченко Наталію Олександрівну, Панченка Олега Олександровича, останнє
місце проживання яких: м. Донецьк, вул. Семенова-Тянь-Шанського, буд. Й, кв. 11,
по цивільній справі № 185/5519/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Державний ощадний банк України» до Панченко Наталії Олександрівни, Пан-
ченка Олега Олександровича про стягнення заборгованості.

Судові засідання призначені на 26 серпня 2016 року о 09.00 год. за адресою:
51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 306.

У разі неявки відповідачів у судові засідання справи, згідно з вимогами ЦПК Ук-
раїни, можуть бути розглянуті за їхньої відсутності.

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськрайонний суд
викликає як відповідача Бурковського Миколу Омельяновича,
19.02.1981 року народження (останнє відоме місце реєстрації: 17590,
Чернігівська область, Прилуцький район, с. Дубовий Гай, провулок Ви-
шневий, буд. 5Б) для участі у цивільній справі № 2/742/824/16 за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бурковського Миколи Омельяновича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 08 годині 15 вересня 2016 року у
приміщенні суду за адресою: м. Прилуки, вул. Котляревського, буд.
62, каб. № 16, суддя Циганко М.О.

Попереджаємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних
причин або неповідомлення про причини неявки, справу буде розгля-
нуто за вашої відсутності за наявності доказів, що містяться в мате-
ріалах справи. Суддя М.О. Циганко

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області
(87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позо-
вом ПАТ «Приват Банк» до Скрипченко (Цигульової) Вікторії Володимирівни
та Цигульова Валерія Григоровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачі: Скрипченко (Цигульова) Вікторія Володимирівна та Цигульов
Валерій Григорович, останнє відоме місце реєстрації яких: Донецька об-
ласть, місто Маріуполь, вулиця Волниста, 43, викликаються на 08.30 годину
12.08.2016 року та на 10.30 годину 08.09.2016 року в кабінет № 205 для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність на підставі доку-
ментів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою Панченко Марії Вікторівни до Панченка Володимира Васи-
льовича про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на
утримання дітей, третя особа: Служба у справах дітей Краматорської міської
ради. На судове засідання по справі, яке призначено на 12 серпня 2016 року
о 13.30 годині (каб. №26), викликається відповідач: Панченко Володимир
Васильович, 11.01.1978 року народження, уродженець: м. Юнокомунарівськ
Донецької області, останнє відоме місце його мешкання: Донецька область,
м. Єнакієве, вул. 50 років Жовтня, б. 7, кв. 27.

Відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати письмові запе-
речення щодо позову та посилання на докази, якими він обґрунтовує. У ви-
падку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність. 

Суддя Лутай A. M.

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськрайонний суд викликає
як відповідача Удод Анатолія Петровича, 21.02.1989 року народження (останнє
відоме місце реєстрації: 17582, Чернігівська область, Прилуцький район, 
с. Богданівка, вул. Широка, буд. 19) для участі у цивільній справі 
№ 2/742/892/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Удод Анатолія Петровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 08 годині 40 хвилин 15 вересня 2016 року
у приміщенні суду за адресою: м. Прилуки, вул. Котляревського, буд. 62, каб.
№ 16, суддя Циганко М.О.

Попереджаємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої від-
сутності за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Суддя М.О. Циганко

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськрайонний суд викли-
кає як відповідача Бульбу Ганну Миколаївну,10.10.1961 року народження
(останнє відоме місце реєстрації: 17583 Чернігівська область, Прилуцький
район, смт Ладан, вул. Миру, буд. 108, кв. 8) для участі у цивільній справі
№ 2/742/912/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бульби Ганни Мико-
лаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 12 годині 15 вересня 2016 року у примі-
щенні суду за адресою: м. Прилуки, вул. Котляревського, буд. 62, каб. 
№ 16, суддя Циганко М.О.

Попереджаємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої
відсутності за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Суддя М.О. Циганко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Маркіної Наталі Мико-
лаївни до Маркіна Олександра Володимировича про надання дозволу на
тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька.

Відповідач у справі Маркін Олександр Володимирович, який мешкає за
адресою: м. Юнокомунарівськ Донецької області, вул. Армійська, 106, кв.
42, викликається на 12.00 годину 12 серпня 2016 року до суду, каб. № 306,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки. В разі неявки відповідача, відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК
України, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький міськрайонний суд викли-
кає як відповідача Селіфанова Олександра Олександровича, 30.04.1989
року народження (останнє відоме місце реєстрації: 17500,Чернігівська об-
ласть, м. Прилуки, вул. Переяслівська, буд.58, кв. 13) для участі у цивільній
справі № 2/742/893/16 за позовом Публічного акціонерного товариства «АК-
ЦЕНТ-БАНК» до Селіфанова Олександра Олександровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 15 вересня 2016 року у при-
міщенні суду за адресою: м. Прилуки, вул. Котляревського, буд. 62, каб. 
№ 16, суддя Циганко М.О.

Попереджаємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої
відсутності за наявності доказів, що містяться в матеріалах справи.

Суддя М.О. Циганко

Путивльський районний суд Сумської області викликає як відповідача Кон-
діуса Ярослава Васильовича, останнє відоме зареєстроване місце проживання:
вул. Кірова, 95, м. Путивль Сумської області, у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до
Кондіуса Ярослава Васильовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 27.09.2016 р. о 09.30 годині в залі суду за ад-
ресою: Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського, буд. 54.

В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на підставі наявних
у ній доказів.

Суддя О. О. Толстой

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Гаври-
лов В.А.) викликає в судове засідання відповідачку Горбаченко Марину Валенти-
нівну в справі за позовом Юдіна Ігоря Юрійовича про стягнення матеріальної
шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, та моральної шкоди.

Останнє місце проживання відповідачки: пр-т Ілліча, буд. 28, кв. 97, м. До-
нецьк.

Судове засідання призначене на 23 серпня 2016 р. о 13.00 год. за адресою: м.
Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справа, згідно з вимогами ЦПК
України, може бути розглянута за її відсутністю.

Суддя В. А. Гаврилов

Ірпінський міський суд Київської області викликає Довбуша Ярос-
лава Сергійовича у справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Довбуша
Ярослава Сергійовича про дострокове розірвання договору, стягнення
штрафу, пені, визнання права власності на нерухоме майно та усунення
перешкод у користуванні власністю шляхом виселення без надання ін-
шого житла в судове засідання, яке відбудеться 06 вересня 2016 року
о 12 год. 00 хв. в приміщенні Ірпінського міського суду за адресою: 
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у
відсутність відповідача.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає як відповідачів Діденко Ростиславу Олегівну, яка про-
живає за адресою: вул. 8 з’їзд Рад, 113, кв. 2, м. Амвросіївка, Донецька область, Мехеда Олексія Олексійовича,
який проживає за адресою: вул. Л. Чайкіної, 3, м. Амвросіївка, Донецька область, Забродіну Юлію Олександрівну,
яка проживає за адресою: вул. Інтернаціональна, 5, кв. 72, м. Амвросіївка, Донецька область, Діденка Євгена Вік-
торовича, який проживає за адресою: вул. 8 з’їзд Рад, 113, кв. 2, м. Амвросіївка, Донецька область, у судове засі-
дання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» в
особі філії Донецького обласного управління AT «Ощадбанк» до Діденко Ростислави Олегівни, Мехеда Олексія
Олексійовича, Забродіної Юлії Олександрівни, Діденка Євгена Вікторовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 11 серпня 2016 року о 10.00 годині у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23, під головуванням судді Шудрика А.А., кабінет № 10.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомленими про час та місце розгляду
справи та у випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за їх відсутності.

Відповідач Морсі Мах-
муд Талаят Абдуллах ви-
кликається у Вінницький
міський суд Вінницької
області (м. Вінниця, вул.
Грушевського, 17, зал 
№ 18) на судовий роз-
гляд 07.09.2016 р. о 09
год. в справі за позовом
Морсі Т.О. про розір-
вання шлюбу.

Суддя О.П. Король

18.08.2016 року о 15.00
годині у приміщенні Ново-
айдарського районного
суду Луганської області
буде слухатись цивільна
справа № 419/2062/16-ц, 
№ 2/419/327/2016 за позо-
вом Кошелєвої Ганни Юрі-
ївни до Селезньова Віталія
Сергійовича про стягнення
аліментів на дитину у твер-
дій грошовій сумі.

Суддя Л.Д. Добривечір

Загублений диплом
на ім’я — Масина Олена
Анатоліївна, закінчила у
2004 році Національний
медичний університет
імені О.О. Богомольця і
отримала повну вищу ос-
віту за спеціальністю
«Лікувальна справа»,
серія КВ № 23957454,
вважати недійсним.

Втрачені оригінали
кваліфікаційних серти-
фікатів інженера-проек-
тувальника, серія АР
№011287 (дата видачі —
02.09.2015 р.) та серія АР
№011340 (дата видачі -
02.10.2015 p.), виданих
на ім’я Бабака Миколи
Івановича,

вважати 
недійсними.
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В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 22016160000000044
від 08.02.2016 року (єд. унік. № 522/5622/16-к, провадження № 1-
кп/243/413/2016) за обвинуваченням Гадзири Вадима Владиславо-
вича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.
2583, ч. 2 ст. 260 КК України.

Обвинувачений Гадзира Вадим Владиславович, 07.02.1982 р.
н., який зареєстрований та мешкає за адресою: Одеська обл.,
Комінтернівський р-н, с. Корсунці, вул. Колгоспна, 17, виклика-
ється в судове засідання по справі, призначене на 15.08.2016
року о 09.00 год.

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

Суддя І.М. Мінаєв

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м.
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу 2/219/2876/2016 за позовом Шевчук Інни Володими-
рівни до Шевчука Ігоря Дмитровича про надання дозволу
на тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди батька.

Відповідач у справі Шевчук Ігор Дмитрович, останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, пр-т Мета-
лургів, 27/93, викликається на 15.08.2016 року на 09.00 го-
дину 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.

Краматорський міський суд Донецької області (84333,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» до Коваленка Андрія Сергійовича про
стягнення заборгованості за договором кредиту 
№ 210/06/КД/67 від 09.04.2008 року.

Відповідач по справі Коваленко Андрій Сергійович ви-
кликається на 11.08.2016 року о 14.00 год. до Краматор-
ського міського суду, зал № 17/3, 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 Клімов В.В.

Малишкін Олексій Миколайович, 23.02.1974 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м.
Харцизьк, вул. Дружби, буд. 17, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області як
відповідач по цивільній справі № 227/560/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Малишкіна Олексія Миколайовича про стягнення за-
боргованості за договором кредиту. Судове засідання
відбудеться 10.08.2016 року о 09.00 год. в приміщенні
суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул.
Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до суду справу
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи дока-
зів.

Суддя Корнєєва В.В.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 18 серпня 2016 року
о 10 год. 00 хв. як відповідачку Кружкову Олену Ми-
хайлівну, 25.12.1993 р.н., по цивільній справі
№515/648/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Кружкової Олени Михайлівни про стягнення забор-
гованості.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.

У разі неявки відповідачки в судове засідання,
розгляд справи відбудеться за її відсутності. 

Суддя Чебан А. П.

Саломаткіна Ірина Олександрівна, 19.02.1990 р.н.,
останнє відоме місце проживання якої: Донецька
обл., м. Добропілля, пров. Радянський, буд. 3, кв. 16,
викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідачка по цивільній
справі № 227/2495/16-ц за позовом ПАТ Комерцій-
ного Банку «ПриватБанк» до Саломаткіної Ірини
Олександрівни про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 10.08.2016 року о 09.00
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі не-
явки відповідачки до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Ярошевич Світлана Анатоліївна, 08.12.1970 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якої: Донецька обл., До-
бропільський район, м. Білозерське, вул. 50 років
Жовтня, буд. 6, кв. 5, викликається до Добропільського
міськрайонного суду Донецької області як відповідачка
по цивільній справі № 227/2173/16-ц за позовом ПАТ Ко-
мерційного Банку «ПриватБанк» до Ярошевич Світлани
Анатоліївни про стягнення заборгованості. Судове засі-
дання відбудеться 10.08.2016 року о 09.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м.
Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відпові-
дачки до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає справу за позовом Бондаренко Олени
В’ячеславівни до Бондаренка В’ячеслава Ігоровича,
третя особа: Лівобережна районна адміністрація Ма-
ріупольської міської ради про визнання особи
такою, що втратила право користування житлом.

Відповідач по справі Бондаренко В’ячеслав Ігоро-
вич викликається на 13 вересня 2016 року на 13.30
годину до Орджонікідзевського районного суду
міста Маріуполя Донецької області для участі в роз-
гляді справи по суті.

Суддя Щербіна А.В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл.
повідомляє, що цивільна справа № 2/243/2946/2016
за позовом Гаркуши Алли Едуардівни до Горлівської
міської ради про визнання права власності призна-
чена до розгляду на 11.08.2016 р. о 09.00 год. (за-
пасна дата 17.08.2016 р. о 08.00 годині) за адресою
суду: м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Доброволь-
ського, 2 (2 поверх).

Явка представника відповідача: Горлівської мі-
ської ради обов’язкова.

При собі мати необхідні документи. 
Суддя Руденко Л. М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приватбанк» до Розанова
Валерія Валентиновича про стягнення заборгованості,
який проживає за адресою: Донецька обл., м. Макіївка,
мкрн Зелений, буд. 49, кв. 55, викликається на 31 серпня
2016 року о 09.15 годині до суду, каб. №7, для участі у
розгляді справи по суті (№ 2/234/4362/16).

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

Суддя Переверзева Л. І.

Святошинський районний суд м. Києва викликає від-
повідача Авдєєва Ігоря Анатолійовича в судове засідання
на 1 вересня 2016 р. о 09 год. 45 хв., призначене в при-
міщенні Святошинського районного суду м. Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, по цивільній справі
за позовом Тітар Тетяни Олегівни до Авдєєва Ігоря Ана-
толійовича про відшкодування матеріальної та мораль-
ної (немайнової) шкоди, завданої вчиненням
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.
185 КК України. 

В разі неявки відповідача в судове засідання слухання
справи буде відбуватись у його відсутність.

Суддя Морозова М. О.

Арцизький районний суд Одеської області викликає
Бень Миколу Антонійовича (27.08.1984 р.н., адреса: вул.
60 років Жовтня, буд. № 18, кв. № 60, м. Кіровськ Луган-
ської області) як відповідача по цивільній справі
№ 492/315/16-ц за позовом Бень Юлії Іванівни до Бень Ми-
коли Антонійовича про розірвання шлюбу. Розгляд справи
призначено на 11.08.2016 р. о 09 год. 00 хв., 18.08.2016 р.
о 08 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Оде-
ської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. № 29, м.
Арциз Одеської області, суддя Крутова О.М., тел./факс:
(04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або непо-
відомлення про причину його неявки, справа буде розгля-
нута у його відсутність за наявними у справі матеріалами.

Суддя О.М. Крутова

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Мещерякова Дмитра Володимировича,
27.05.1985 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15 годину 15 хвилин 26 серпня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/908/16-ц за позо-
вом ПАТ «Акцент-Банк» до Мещерякова Дмитра Во-
лодимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйбишев-
ського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Губенка Євгена Юрійовича, 08.01.1988 р.н.,
в судове засідання, яке призначене на 15 годину 00
хвилин 26 серпня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/905/16-ц за позовом ПАТ Комерційний
банк «Приват Банк» до Губенка Євгена Юрійовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна,
26а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запо-
різької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Приазовським районним судом Запорізь-
кої області викликається до суду Кромаренко
Лариса Робертівна (останнє відоме місце
проживання: 87600, Донецька обл., м. Новоа-
зовськ, вул. Степова, буд. 40) на 09 годину
00 хвилин 09.09.2016 р. для участі у розгляді
справи № 325/872/16-ц по суті за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Суддя Васильцова А.А.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Погорєлової Анжеліки Анатоліївни (Донецька область,
Новоазовський район, с. Маркине, вул. Леніна, буд. 52)
про стягнення заборгованості за кредитним договором
призначено на 09 годину 30 хвилин 12.08.2016 року у
приміщенні Приазовського районного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область, смт Приазов-
ське, вул. Пушкіна, буд. 5 (Суддя Апалькова О.М.).

У разі неявки у судове засідання відповідача справа
буде розглянута за її відсутності за наявними у справі
доказами з постановленням заочного рішення.

Суддя Апалькова О.М.

Полонський районний суд Хмельницької області викли-
кає в судове засідання Бікбаєва Володимира Курбаналійо-
вича (останнє відоме місце реєстрації: Хмельницька обл.,
м. Полонне, вул. Пирогова, буд. 3-а, кв. 2) як відповідача у
цивільній справі № 681/454/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Бікбаєва Володимира Курбаналійовича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 10 годині 00 хвилин 10
жовтня 2016 року в приміщенні Полонського районного
суду Хмельницької області за адресою: Хмельницька обл.,
м. Полонне, вул. Героїв Майдану, 5.

У разі неявки відповідача у справі буде ухвалено заочне
рішення на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Горщар А. Г.

Полонський районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Тишковця
Дмитра Віталійовича, 23.06.1993 року народження, ад-
реса проживання, зазначена позивачем: м. Полонне, вул.
Гоголя, 77 Хмельницької області, по цивільній справі 
№ 681/474/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 2 листопада 2016 року об
11.00 годині за адресою: 30500, м. Полонне, вул. Героїв
Майдану, 5 Хмельницької області (суддя Горщар А.Г.).

У разі неявки та неповідомлення про причину неявки,
справу буде розглянуто за відсутності відповідача за на-
явними в ній матеріалами.

Суддя А. Г. Горщар

Приморський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання на 25 серпня 2016 року
о 08.00 годині (резервна дата 29 серпня 2016 року о
08.00 годині) за адресою: м. Приморськ, вул. Леніна,
26, зал № 2, 1-й поверх, як відповідача Гладкіну Ольгу
Миколаївну по цивільній справі № 326/975/16-цр за
позовом Державної іпотечної установи до Гладкіної
Ольги Миколаївни про стягнення заборгованості за
договором про іпотечний кредит.

У разі неявки відповідачки в судове засідання на
вказані дату та час справу буде розглянуто за її від-
сутності.

Суддя О.М. Чапланова

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Лісовол О.В. до Корбіна В.А.
за участю 3-ї особи: Органу опіки та піклування про по-
збавлення батьківських прав.

Відповідач Корбін В’ячеслав Анатолійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Свободи, буд. 47, кв. 49, викликається 09
серпня 2016 року о 08 год. 15 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Неженцева

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Ал-
патова Михайла Олександровича (91000, м.
Луганськ, вул. Чорноморська б. 105) по цивільній
справі № 409/1057/16-ц за позовом ПАТ «Ідея Банк»
про звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 р. (ре-
зервна дата 25.08.2016 р.) о 09.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Я, Єфремова Олена Олександрівна, мати малоліт-
ньої Калмикової Мілліанери Олександрівни, 2009
р.н., звертаюсь із проханням до її батька, Калмикова
Олександра Валентиновича, із наступним: прошу на-
дати мені нотаріально посвідчену згоду на тимчасо-
вий виїзд Калмикової М.О., 2009 р.н., за межі
України, а саме до Російської Федерації, в період з
19.08.2016 по 19.09.2016. Належним чином офор-
млені документи надіслати у термін до 10.08.2016 на
мою адресу: 04073, м. Київ, вул. Бондарська, буд. 3,
кв. 104.

Біловодський райсуд Луганської обл. (смт Біло-

водськ, вул. Луганська, 30) викликає як відповідача

Абузову Тетяну Миколаївну на 23.08.2016 р. о 16.00

за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кре-

диту.

У разі неявки справу розглянуть без вашої участі

згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.А. Карягіна

Керуючись ст.ст. 246-249 Цивільного кодексу Ук-

раїни, директор ТОВ «Авточист Плюс» (код ЄДРПОУ

36856356) Воронович С.В. повідомляє, що Наказом

про скасування довіреностей № 21/07-1 від

21.07.2016 р. скасовано всі без винятку довіреності,

які були видані колишнім керівником ТОВ «Авточист

Плюс» (код ЄДРПОУ 36856356) Кулиничем Юрієм

Васильовичем у період виконання ним своїх обов’яз-

ків, а саме: до 15.07.2016 р.

В провадженні Пологівського районного суду За-
порізької обл. перебуває цивільна справа за позовом
Курілової Олени Анатоліївни до Гриня Сергія Олек-
сійовича про усунення перешкод у користуванні пра-
вом власності та визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Справа призначена до розгляду на 26.08.2016
року об 11 год. у залі засідань Пологівського район-
ного суду Запорізької обл.

Суддя В. Є. Омельчук

Липовецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Шарапову Аліну Олександрівну як відпові-
дача в судове засідання, призначене на 12.08.2016
року о 09.30 год. і відбудеться в приміщенні Липо-
вецького районного суду Вінницької області за ад-
ресою: Вінницька область, Липовецький район, 
м. Липовець, вул. Шевченка, 1 (зал судових засідань
№ 2), по справі № 136/1225/16-ц за позовом Борейка
Руслана Анатолійовича до Шарапової Аліни Олек-
сандрівни про розірвання шлюбу, у зв’язку з чим
пропонуємо подати заперечення та докази на під-
твердження своїх заперечень проти позову.

Суддя С. І. Стадник

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області
викликає Сапіна Сергія Петровича (останнє відоме місце
проживання: вул. Ватутіна, 37, кв. 135, м. Лубни Полтав-
ської області) як відповідача в судове засідання в ци-
вільній справі за позовом ПАТ «ОТП Банк» до Сапіна
Сергія Петровича про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин 22 серпня
2016 року в приміщенні суду за адресою: Полтавська об-
ласть, м. Лубни, вул. Монастирська, 17.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справу буде
розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’яза-
ний повідомити суд про причину неявки в судове засі-
дання.

Суддя В. М. Даценко

Сватівський райсуд Луганської обл. (м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34) викликає відповідачів: 

- Налівкіна Олександра Івановича 19.08.2016 р. о
09.00 год., справа № 426/3804/16-ц;

- Степаненка Олександра Олександровича 19.08.2016 р.
об 11.00 год., справа №426/3242/16-ц;

- Пісарєва Олександра Івановича, Будько Віру Васи-
лівну, Самотугіну Тетяну Михайлівну, Лебідь Людмилу Іва-
нівну 19.08.2016 р. о 10.00 год., справа № 426/3314/16-ц
за позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту.

У разі неявки справи розглянуть без вашої участі
згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Река А. С.

Строганова Людмила Василівна, 17.02.1960 р.н.,
останнє відоме місце проживання якої: Донецька
обл., Добропільський район, м. Білозерське, вул.
Строітельна, буд. 11, кв. 52, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/2140/16-ц
за позовом Островської Олени Валеріївни до Стро-
ганової Людмили Василівни про стягнення боргу за
борговою розпискою. Судове засідання відбудеться
10.08.2016 року о 16.00 год. в приміщенні суду за
адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул.
Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до суду
справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Межівський районний суд Дніпропетровської
області викликає Колпачова Костянтина Юрійо-
вича як відповідача для участі у розгляді цивіль-
ної справи за позовом Колпачової Ірини
Вікторівни про розірвання шлюбу на 09.30 го-
дину 15 серпня 2016 року в приміщенні Межів-
ського районного суду Дніпропетровської
області по вул. Московській, 21, смт Межова
Межівського району Дніпропетровської області.

У разі неявки відповідача справа буде розгля-
датись без його участі.

Суддя О.О. Гончаренко

Деснянський районний суд м. Києва викликає
як відповідача Мойпанюка Євгена Вікторовича,
останнє відоме місце реєстрації якого: м. Київ,
вул. Каштанова, 5, кв. 184, в судове засідання,
яке призначене на 17.11.2016 року на 11 год. 30
хв., для розгляду справи за позовом Буран О.О.,
Бурана О.П. до Мойпанюка Є.В. про визнання
особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням. Адреса суду: м. Київ, пр.
Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О.В.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Володимирська, 15)
викликає в судове засідання сторони по справі за позовом прокурора Ки-
ївської області в інтересах держави в особі Козинської селищної ради
Обухівського району до Обухівської РДА, управління Держземагентства
в Обухівському районі, Глібова С.Л., Олійник Л.Б., Орлової С.П., Усти-
менко В.Й., Лисака І.М., Євфіц О.В., Воронцової М.В., Волкова О.А., Стог-
нушка М.С., Суржика О.В., Калашнікової Н.Г., Пастушок З.В., Кондаурової
П.В., Славінського О.В., Самойленка В.Й., Олійник Т.О., Садовської (Ру-
дешко) І.О., Осипчука О.В., Маслєннікова О.В., треті особи: Череп Д.Г.,
Дмитрук А.С., Юдін Є.О., Єпішев І.A., Соломенецев Д.О., Гошовський О.С.,
Георгієв І.І., Турчинська Г.В., Кривук О.В., Мовчан В.П., Колодій О.В., Гай-
дук А.Ю., Українець Н.З., Довгодько В.В., Калюжий В.Г. про визнання не-
дійсними розпоряджень та державних актів на право власності на землю
за апеляційною скаргою Олійник Т.О. на заочне рішення Обухівського
районного суду Київської області від 20 жовтня 2015 року, на 11.45 год.
16.08.2016 року, для участі у розгляді справи.

Судця С.В. Лівінський
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +15 +20    +26 +31
Житомирська +14 +19    +22 +27
Чернігівська +15 +20    +26 +31
Сумська +14 +19    +29 +34
Закарпатська +13 +18    +24 +29
Рівненська +13 +18    +22 +27
Львівська +13 +18    +23 +28
Івано-Франківська +13 +18    +23 +28
Волинська +13 +18    +22 +27
Хмельницька +14 +19    +22 +27
Чернівецька +14 +19    +23 +28
Тернопільська +13 +18    +22 +27
Вінницька +14 +19    +23 +28

Oбласть Нiч          День
Черкаська +15   +20   +27  +32
Кіровоградська +15   +20   +30  +35
Полтавська +15   +20   +30  +35
Дніпропетровська +17   +22   +33  +38
Одеська +18   +23   +32  +37
Миколаївська +17   +22   +32  +37
Херсонська +18   +23   +33  +38
Запорізька +17   +22   +32  +37
Харківська +17   +22   +32  +37
Донецька +18   +23   +32  +37
Луганська +16   +21   +32  +37
Крим +17   +22   +30  +35
Київ +17   +19   +27  +29

Ольга БУЛКОВСЬКА,
«Урядовий кур’єр»

«Обличчя традиції» —
фестиваль-конкурс,

тож під час першого заочно-
го відбіркового туру ан-
самбль «Волиняночка»
увійшов у сімку фіналістів з
Європи, Азії та Африки,
яких обирали серед 70 пре-
тендентів для участі в за-
ключній частині конкурсу.
Серед щасливців — гурти з
Марокко, Словаччини, Чор-
ногорії, Польщі, Індії, Індо-
незії, Болгарії та України.

Згідно з регламентом кон-
курсу колектив  мав пред-
ставити програму на 45 хви-
лин як суцільне дійство, в
якому показати один із
фольклорних обрядів. Ан-
самбль із луцькою пропис-
кою підготував цікаву про-
граму «Веснянки, гаївки,
дитячі ігри й забави Волині
та Західного Полісся». Оці-
нювала конкурсантів між-
народна група експертів:
етнограф та голова комісії
Генрік Домін, хореографи
Віслава Базука та Міхайлі-
на Войтас, музичний екс-
перт Віктор Семужіньський.
Після виступу кожного ко-
лективу відбувалося обгово-
рення, під час якого члени
комісії ділилися враження-
ми від програми, давали по-
ради, робили зауваження та
виставляли бали.

Перемога зразкового ама-
торського ансамблю танцю
«Волиняночка» на міжна-
родному фестивалі фоль-
клору «Обличчя традиції»,
який  відбувся у місті Зеле-
на Гура Республіки Польща
в останній тиждень липня,
— це своєрідний підсумок
багаторічної роботи керів-
ника колективу Олени Ко-
зачук. Вона зізнається, що
приємно було чути похваль-
ні слова від таких знаних
людей у галузі фольклору. 

За словами експертів, во-
линянам добре вдалося по-
єднати фольклорний спів з
обробленою хореографією, а
костюми дітей вразили різ-
номанітністю та правдивіс-
тю. І це не дивно, бо їх ре-

конструювали із старовин-
них строїв. Також члени
журі відзначили професіо-
налізм музикантів, вико-
ристання в оркестрі інстру-
ментів, притаманних Украї-
ні. У результаті — перше
місце та 1500 євро призових!
Друге місце та 1000 євро —
у колективу з Чорногорії,
третє місце та премію в роз-
мірі 500 євро присудили
гурту зі Словаччини.

До цього визнання «Воли-
няночка» йшла рік. Програ-
му почали готувати ще з ве-
ресня! За рік навчилися спі-
вати! А репетирували всі ці
місяці чи не щодня. Ця пе-
ремога, наголошує Олена
Козачук, спільна і для дітей,
і для педагогів, і для батьків
та представників влади об-
ласного центру Волині, що
допомогли з організацією та
коштами для поїздки.
«Приємно, що в такі важкі
часи для нашої держави у
місті є розуміння того, що
наш колектив — не  лише
місце дозвілля хлопчиків і
дівчаток, а чудове пред-
ставлення українських тра-
дицій та культури в усьому
світі». Будемо сподіватися,
що попереду у колективу
ще чимало перемог.

У Запоріжжі буде
пам’ятник Леонідові
Жаботинському

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ЛЕГЕНДА. В обласному центрі встановлять пам’ятний знак зі
скульптурною композицією першому у світі дворазовому олімпійсько-
му чемпіону з важкої атлетики у суперважкій категорії, почесному гро-
мадянинові міста Запоріжжя та Запорізької області Леонідові Жабо-
тинському. Кошти на його встановлення, а саме 150 тисяч гривень,
буде надано з обласного бюджету в межах програми розвитку фізич-
ної культури і спорту. Таке рішення ухвалено на засіданні сесії облас-
ної ради. 

Кошти обласного бюджету у вигляді субвенції спрямують  виконко-
му Запорізької міської ради, яка теж надасть на реалізацію проекту
150 тисяч гривень. Пам’ятник планують встановити цього року на ву-
лиці Лермонтова, 21.

Легендарний важкоатлет установив 19 світових рекордів, 20 ре-
кордів СРСР та 58 рекордів України. Він народився 1938 року в селищі
Успенка Краснопільського району Сумської області, 1947-го родина
переїхала у Харків, а 1960 року — до Запоріжжя.

Сюди частіше
прилітають лелеки 

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ДІТИ. Нині всі підбивають підсумки першого півріччя: хтось вимірює
його тоннами металу, хтось — валютною виручкою. На Рівненщині
його вимірюють інакше: у першому півріччі 2016-го в області народи-
лося понад 7,5 тисячі дітей. Найбільше — 805 немовлят — лелеки при-
несли в оселі жителів Сарненського району. Схоже, вони зовсім не
відлітають у вирій і з поліських Володимирецького та Рокитнівського
районів: тут народилося більш ніж по півтисячі немовлят. Майже 500
діток — у Рівненському районі.

— У нас з’явилася на світ 1781 дитина, — каже головний лікар об-
ласного перинатального центру Вікторія Єнікеєва. — До того ж 40 жі-
нок народили двійню і одна — трійню. Спеціалізовану допомогу отри-
мали 75% сільських жінок. І хоча торік у першому півріччі на Рівнен-
щині народилося дещо більше — 7641 дитина, все-таки область має
першість з народжуваності, яка перевищує смертність.
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Запальними народними танцями волинські діти підкорили міжнародне журі

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Волинські танцюристи
перемогли у Польщі 
ТВОРЧІСТЬ. Дитячий аматорський колектив із Луцька
визнали найкращим серед семи десятків претендентів 

Заслужена нагорода 1500 євро

Польські геологи вчаться в Карпатах
Світлана ІСАЧЕНКО, 

«Урядовий кур’єр»

СПІВПРАЦЯ. У межах Уго-
ди про співпрацю в освітній та
дослідницькій сферах між Іва-
но-Франківським національ-
ним технічним університетом
нафти і газу та Краківською
гірничо-металургійною акаде-
мією ім С. Сташіця студенти
польського вищого навчаль-
ного закладу здобувають ви-

робничу практику на Прикар-
патті. 

Майбутні геологи, примі-
ром, під керівництвом докто-
ра технічних наук Павла Коса-
ковського традиційно набува-
ють професійного досвіду у
горах Косівського району. Во-
ни стали наметовим табором
поблизу села Річка, де розмі-
щений унікальний полігон для
навчальної практики з картог-
рафії. Невеличка ділянка Кар-

пат має надзвичайно інфор-
мативний для геологів ре-
льєф, який мало де є. Студен-
ти описують геологічні відсло-
нення, які їм раніше були ві-
домі тільки з  підручників, ви-
мірюють елементи залягання
гірських порід, наносячи отри-
мані дані на топографічну
карту. На її основі потім скла-
дуть карту геологічних розрі-
зів. А краківські студенти з
факультету буріння, нафти і

газу гірничо-металургійної
академії здобувають прак-
тичні навички на нафтогазо-
вих об’єктах Івано-Франків-
щини. Вони ознайомилися з
особливостями експлуатації
свердловин, їх капітального
ремонту та технологічним
процесом буріння, відвідали
компресорні станції, а також
Богородчанське підземне схо-
вище газу, одне з найбільших
у Європі.
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