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Операція «Оптимізація»
ФІНАНСИ. Процедура злиття банків, на думку експертів, не стала тенденцією, 
проте активно триває закриття відділків установ, які працюють

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Майже щомісяця в нашій 
країні закривають той чи 

той банк, це вже не дивує екс
пертів і навіть пересічних гро
мадян. Проте зовсім нещодавно 

в Україні начебто закріпили
ся нові тенденції — намагання 
банків зливатися одне з одним 
та масштабне закриття філій і 
відділків великих та середніх 
банків, які є доволі успішними. 

«УК» намагався розібратися 
в цих трендах і в тому, як все 

це може вплинути на еконо
міку країни та клієнтів фінус
танов.

Спершу слід нагадати, що до 
17 червня цього року всі банки 
повинні були виконати вимо
гу Національного банку Укра
їни щодо збільшення своїх ка

піталів до суми не менш як 120 
мільйонів гривень. 

Що в підсумку? За інформа
цією керівництва НБУ, п’ять 
фінансових установ не спромо
глися виконати вимоги регуля
тора щодо капіталізації. «Усьо
го у збільшенні капіталу мали 

потребу 22 банки. Ті п’ять, які 
не змогли цього зробити, пра
цюють над врегулюванням си
туації. 17 невеликих фінансо
вих установ збільшили капі
тал до встановленого за
конодавством мінімуму 
120 мільйонів гривень. 

Голова Меджлісу кримськотатарського народу 
про методи, якими окупаційна влада Криму намагається 
маніпулювати корінним народом півострова
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Посилено контроль… 
митників

ПРАВОПОРЯДОК. Створення окремого територіального під-
розділу міжрегіональної митниці Державної фіскальної служби 
має на меті посилення боротьби з контрабандою і корупцією на 
митниці, підвищення ефективності митного конт ролю товарів і 
боротьби з митними правопорушеннями. Про це заявив голо-
ва ДФС Роман Насіров, коментуючи рішення Кабінету Міністрів 
про створення підрозділу.

«Співробітники міжрегіональної митниці аналізуватимуть 
ризики і за необхідності виїжджатимуть без попередження на 
будь-яку митницю для оперативного втручання. На період їх-
нього перебування працівників відповідної митниці відсторо-
нюють від виконання обов’язків, а працівники міжрегіональ-
ної митниці починають діяти відповідно до наданих їм повнова-
жень», — цитує УНІАН слова Романа Насірова.

Міжрегіональна митниця ДФС має право здійснювати пов-
ний митний контроль, перевіряти відомості в митних деклараці-
ях і правильність нарахування митних платежів, виявляти і при-
пиняти порушення з боку суб’єктів зовнішньоекономічної діяль-
ності і з боку працівників ДФС. 
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ЦИТАТА ДНЯ

РЕФАТ ЧУБАРОВ:

ЦИФРА ДНЯ

99,9%     
становив, за даними Держстату, 

індекс споживчих цін (індекс інфляції) 
у липні 2016 року порівняно з червнем  

«Укорінити страх, 
змусити людей самим 

покинути свою землю. 
Так робили століттями 
інші колонізатори і так 
роблять сьогодні сучасні, 

які захопили Крим по 
команді з Москви».

Інтернати 
відходять у минуле

ОЛІМПІАДА В РІО

Завдяки «сріблу» стрільця 
Сергія Куліша й «бронзі» 
фехтувальниці Ольги Харлан 
Україна посіла 26-ту позицію 
в загальнокомандному заліку

Звіт про роботу 
Національного 
антикорупційного бюро 
України за період з лютого 
по серпень 2016 року

ОФІЦІЙНО

АКТУАЛЬНО. Рівненщина має всі шанси стати першою 
в Україні територією без сиріт
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оголошення
Подільський районний суд м. Києва викликає обвину-

ваченого Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964
року народження (останнє відоме місце проживання: м.
Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК Ук-
раїни в судове засідання, яке відбудеться 31 серпня 2016
року о 13 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова!!! При собі
необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує
особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в
приміщенні Подільського районного суду м. Києва за ад-
ресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28,
під головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового провадження.

Суддя О. О. Павленко

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 
в рамках реалізації «Комплексної (Зведеної) Про-
грами Підвищення Безпеки Енергоблоків Атомних
Електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом
проводить відкриті міжнародні торги на закупівлю
товарів і супутніх послуг за Принципами та прави-
лами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР на: 

-  «Приладове забезпечення під час та після запро-
ектних аварій» (захід №14101);

-  «Впровадження системи контролю концентрації
водню у герметичному об’ємі для запроектних
аварій (захід №16201)

(RFP-14101-16201-134-GOODS-1).
«Запрошення до участі в торгах» опубліковано на сайтах

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР
http://ebrd.com.

Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-79-87, 
+380 (44) 206-97-97

Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua

В провадженні Приморського районного суду м.
Одеси знаходиться цивільна справа №522/9763/16ц
за позовом Поліщук Ольги Сергіївни до Гюнеш Зюль-
кюф про стягнення аліментів.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Гюнеш Зюлькюф у судове засідання, яке
відбудеться 08.09.2016 року о 09 год. 50 хв. у примі-
щенні Приморського районного суду за адресою: м.
Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань №
208).

Приморський районний суд пропонує Гюнеш
Зюлькюф подати пояснення, заперечення та усі на-
явні докази по справі особисто або через представ-
ника.

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

Суддя Бойчук А. Ю.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Ревякіна Владислава
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідач Ревякін Владислав Анатолійович, 29 червня
1971 року народження, останнє місце реєстрації: 86700,
Донецька область, м. Харцизьк, м-н Ювілейний, 24/31; ви-
кликається на 9 вересня 2016 року о 08.40 год. до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі
у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропо-
нується надати суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, представника третьої особи, необхідно повідомити
суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у
їхню відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів
і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.
Козелецький районний суд Чернігівської області повідом-

ляє, що судове засідання у цивільній справі за позовною за-
явою Попової Марини Петрівни до Скивки Лариси
Олександрівни, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог щодо предмета спору: Остерська КЕЧ Будинкоуправ-
ління № 1, про визнання особи такою, що втратила право на
користування житловим приміщенням, призначене до роз-
гляду в судовому засіданні на 26 серпня 2016 року об 11 го-
дині 00 хвилин під головуванням судді С.М. Бараненка в
приміщенні суду за адресою: смт Козелець, вул. Свято-Преоб-
раженська, 7 Чернігівської області. Для участі у справі, як від-
повідачка викликається Скивка Лариса Олександрівна, 6
червня 1965 року народження, останнє відоме місце реєстра-
ції: смт Десна, вул. Маршала Рибалка, буд. 3а, кв. 13, 17024.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка вва-
жається повідомленою про час та місце розгляду справи,
тому в разі відсутності відомостей про причини неявки від-
повідачки повідомленої належним чином, причину неявки
буде визнано судом неповажною і суд вирішує справу на під-
ставі наявних даних чи доказів (ухвалює заочне рішення).

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Стратюка В’ячеслава Ми-
колайовича до Терентюка Івана Олександровича про
відшкодування збитків.

Відповідач у справі: Терентюк І.О., який зареєстро-
ваний за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 43, кв.
50, викликається до суду на 21 вересня 2016 року о
12.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14-
Б, каб. 7, для участі у розгляді справи по суті.

З опублікуванням оголошення про виклик до суду,
відповідач вважається повідомленим про день, час
та місце розгляду справи і в разі неявки до суду
справа може бути розглянута за його відсутності.

У випадку неприбуття в судове засідання відпові-
дач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки. 

Суддя Супрун Г. Б.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засідання Тітова Андрія Юрійо-
вича, 08.05.1968 року народження, мешканця
м. Коростень, вул. Пацаєва, 8; Шинкаря Ігоря Леонідо-
вича, 27.05.1971 року народження, мешканця м. Корос-
тень Житомирської області, вул. Чапаєва, 4, кв. 3;
Шинкар Валентину Володимирівну, 21.08.1971 року на-
родження, мешканку м. Коростень, вул. Чапаєва, 4, кв.
3, як відповідачів у цивільній справі за позовом Кредит-
ної спілки «Оберіг» до Тітова Андрія Юрійовича, Русець-
кої Любові Сергіївни, Шинкар Валентини Володимирівни
про стягнення боргу за договором споживчого кредиту.

Розгляд справи відбудеться 21 вересня 2016 року о
09 годині в залі судових засідань №3 Коростенського
міськрайонного суду.

У разі неявки відповідачів або неповідомлення про
причини неявки, справа буде розглянута у відсутність
відповідачів на підставі наявних доказів. 

Суддя Коваленко В. П.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. Радянська,
39 «а») розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі: Ковтун Олена Андріївна, 23.02.1973 р.н., ос-
таннє місце проживання: Донецька обл., м. Зугрес, вул. Ча-
паєва, 14/61, Старовойтова Марія Іванівна, 01.02.1955 р.н.,
останнє місце проживання: Донецька обл., м. Зуївка, вул.
Леніна, 4, викликаються на 23 серпня 2016 року о 10.30 го-
дині до Добропільського міськрайонного суду Донецької
області, кабінет № 1, для участі у розгляді справи по суті.

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

У випадку неприбуття до судового засідання, відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних у
ній даних чи доказів і ухвалене заочне рішення.

Суддя Тітова Т. А.

Миколаївський районний суд Львівської області
викликає в судове засідання Гунька Миколу Михай-
ловича, жителя с. Ричагів Миколаївського району
Львівської області, як відповідача по справі за позо-
вом Качмарика Ігоря Богдановича до Гунька Миколи
Михайловича, Леськіва Любомира Васильовича, Ле-
ськів Богдани Михайлівни про витребування майна
з чужого незаконного володіння та стягнення грошо-
вих коштів, за спричинену обманом шкоду.

Судове засідання відбудеться 26.08.2016 року о
09.30 год. у приміщенні Миколаївського районного
суду Львівської області за адресою: 81600, м. Мико-
лаїв, вул. І.Мазепи, 29, зал №2.

У випадку чергової неявки в судове засідання,
справа буде розглянута у відсутності відповідача на
підставі зібраних по ній доказів.

Суддя Г. М. Березюк

Дарницький районний суд м. Києва викликає
Шарка Андрія Вікторовича, 07.03.1977 р.н., місце ре-
єстрації якого по м. Києву та Київській області не
встановлено, останнє відоме місце проживання: 
м. Київ, вул. Урлівська, 9, кв. 357, як відповідача по
цивільній справі за позовом ПАТ «Всеукраїнський
Банк Розвитку» до Шарка Андрія Вікторовича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться під голо-
вуванням судді Коренюк A.M. о 16 год. 00 хв. 27 жов-
тня 2016 року за адресою: м. Київ, вул.
Севастопольська, 14, зал 27.

З опублікуванням оголошення, відповідач Шарко
Андрій Вікторович вважається повідомленим про час
та місце розгляду справи.

Суддя A. M. Коренюк

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа №310/4552/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Акціо-
нерний банк «Експрес-Банк» до Зенцова Івана
Миколайовича, Зенцова Олександра Миколайовича
про солідарне стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Розгляд справи призначено на 27.09.2016р. о 10
годині 30 хвилин у приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя Тро-
ценко Т.А., тел. (06153) 3-55-31.

Суд викликає Зенцова Івана Миколайовича, Зен-
цова Олександра Миколайовича як відповідачів.

Явка відповідачів до суду обов’язкова. В разі не-
явки відповідачів справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

Суддя Т. А. Троценко

У провадженні Вижницького районного суду Чернівець-
кої області знаходиться цивільна справа №713/1093/16-ц
за позовом Дмитроняк Людмили Михайлівни, Макаренка
Олександра Михайловича до Дмитроняка Дмитра Михай-
ловича про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням, усунення перешкод у
здійсненні права власності на житловий будинок шляхом
примусового зняття з місця реєстрації.

Розгляд зазначеної справи повторно призначений на
10.00 год. 19 вересня 2016 року в приміщенні Вижницького
районного суду Чернівецької області: вул. Українська, 13,
м. Вижниця, Чернівецька область, суддя Пилип’юк І.В.

Суд викликає як відповідача по справі Дмитроняка
Дмитра Михайловича, 06.09.1982 року народження, ос-
таннє відоме зареєстроване місце проживання: 2-й пров.
Шевченка, 9, м. Вашківці Вижницького району Чернівецької
області. Явка до суду обов’язкова, у разі неявки відповідача
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя І. В. Пилип’юк
Добропільський міськрайонний суд Донецької області

(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи:

— за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Петренка Анатолія
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач Петренко А.А. викликається на 5 вересня
2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськра -
йонного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі;

— за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Киселєва Антона
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач Киселєв А.А. викликається на 5 вересня
2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськра -
йонного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дачів, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справи будуть розглянуті у їхню відсутність на
підставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення. 

Суддя Діденко C. O.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
повідомляє, що за адресою: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Миру, 5, каб. 301, 16 серпня 2016 року о 13.00
годині відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Гнеся Романа
Анатолійовича, Штепи Олександра Сергійовича, Поля-
кова Євгена Олександровича, Харитоненка Анатолія
Олександровича, у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. В під-
готовче судове засідання викликаються обвинувачені:
Гнесь Роман Анатолійович (зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Бахмут, вул. Коцюбинського, 7, ос-
таннє відоме фактичне місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 28/45), Штепа
Олександр Сергійович (зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Загородня, 87, останнє
відоме фактичне місце проживання: Донецька область,
м. Бахмут, вул. Ювілейна, 38/17), Поляков Євген Олек-
сандрович (зареєстрований та останнє відоме фактичне
місце проживання за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Ювілейна, 46/44), Харитоненко Анатолій
Олександрович (зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Бахмут, 1-й пров. Пушкіна, 1, останнє відоме
фактичне місце проживання: Донецька область, м. Бах-
мут, вул. Красноармійська, 38/19). В разі неможливості
з’явитися до суду просимо повідомити про причини не-
можливості прибуття в судове засідання. Справу розгля-
дає колегія суддів у складі головуючого судді Брежнева
О.А., членів колегії судді Радченко Л.А., Хомченко Л.І.

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Бурцева Едуарда Володимировича,
який зареєстрований за адресою: Луганська область,
Попаснянський район, с. Лоскутівка, вул. Петровського,
буд. 1, у судове засідання по цивільній справі №
423/251/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Бур-
цева Едуарда Володимировича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, що відбудеться 22
серпня 2016 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова,
6, каб. №3 (2 поверх).

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

Суддя Т. В. Мозолєва

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Стоянова Артема Івановича, який за-
реєстрований за адресою: Луганська область, м.
Попасна, вул. Садова, 17, у судове засідання по цивіль-
ній справі № 423/392/16-ц за позовом ПАТ АБ «Експрес
Банк» до Стоянова Артема Івановича про дострокове
стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 23 серпня 2016 року о 13 год. 00 хв. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Суворова, 6, каб. №3 (2 поверх).

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

Суддя Т. В. Мозолєва

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа
№310/3827/16-ц за позовом Ковальчука Віталія Володи-
мировича до Торезької міської ради про визначення до-
даткового строку для подання заяви про прийняття
спадщини. Судовий розгляд справи призначено на 30
серпня 2016 року о 15 год. 00 хв. у приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 409. Суддя
Парій О.В., тел. (06153) 4-70-63.

Суд викликає Торезьку міську раду як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки справа розгля-
датиметься за наявними матеріалами.

Суддя О. В. Парій

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає
СЕТНІКА Олексія Івановича, який зареєстрований за
адресою: м. Чернівці, вул. Смоленська, 132, як від-
повідача по справі за позовом ПАТ КБ «Енергопос-
тачальна компанія «Чернівціобленерго» про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 10.00 годині 16 сер-
пня 2016 року в приміщенні Садгірського районного
суду: м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

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

Суддя Байцар Л. В.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Бур-
лак Світлану Анатоліївну (Луганська обл.,
Лутугинський район, с. Розкішне, вул. Набережна,
б. 22) по цивільній справі №409/1737/16-ц за позо-
вом ПАТ «Універсал Банк» про стягнення кредитної
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 р. (ре-
зервна дата 25.08.2016 р.) о 09.30 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ «АБ «Експрес-Банк» до
Гулая Володимира Степановича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач Гулай Володимир Степанович виклика-
ється до каб. № 18 суду на 5 вересня 2016 року о 08 го-
дині 00 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бікезіна О. В.

Ногтєв Андрій Анатолійович, 25 березня 1981 року на-
родження, який мешкає за останньою відомою адресою:
Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Комова, 23, виклика-
ється до Добропільського міськрайонного суду Донець-
кої області, як відповідач по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Ногтєва Андрія Анатолійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 31 серпня 2016 року о
09.30 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька обл.,
м. Добропілля, вул. Радянська, 39А. У разі неявки відпо-
відача до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Бережному Олександру Олександро-

вичу, 05.04.1994 року народження, зареєстрованому за
адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Червоноар-
мійська, буд. 42, кв. 25, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135
КПК України, вам необхідно з’явитися 15 серпня 2016
року до каб. 3 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого
Черечина А.В. за адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Енгельса, буд. 33, для проведення слідчих дій
за вашою участю при здійсненні спеціального досудо-
вого розслідування у кримінальному провадженні
№22015050000000170 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Попаснянський районний суд Луган-
ської області повідомляє, що 7 липня
2016 року Попаснянським районним
судом Луганської області було ухвалено
заочне рішення по цивільній справі №
423/1138/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Таніч Світлани Сергі-
ївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Рішення може бути оскаржене до апе-
ляційного суду Луганської області шля-
хом подання апеляційної скарги через
Попаснянський районний суд протягом
десяти днів з дня опублікування оголо-
шення.

Куйбишевський районний суд Запо-
різької області викликає Плясана Миколу
Михайловича, 02.08.1954 р.н., та Плясан
Наталію Володимирівну, 19.05.1957 р.н.,
у судове засідання, яке призначене на 14
год. 30 хв. 22 серпня 2016 року, для роз-
гляду цивільної справи № 319/892/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Плясана
Миколи Михайловича, Плясан Наталії Во-
лодимирівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна,
26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського
району Запорізької області.

Суддя Ю. М. Горбачов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового

розслідування
Підозрюваний Ляшко Денис Миколайович,

03.12.1977 р.н., який мешкає за адресою: м. До-
нецьк, вул. Кірова, 128, кв. 40 на підставі ст.ст.
297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно з’яви-
тися 15.08.16, 16.08.16, 17.08.16 у період часу з
09.00 до 18.00 години до першого СВ СУ проку-
ратури Донецької області за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4-а, для
проведення за вашою участю слідчих дій у кри-
мінальному провадженні № 42015050000000311
від 09.07.2015 за ч. 1 ст. 2583 КК України - вру-
чення вам повідомлення про підозру, допиту як
підозрюваного, закінчення досудового розсліду-
вання та відкриття матеріалів кримінального про-
вадження, відповідно до вимог ст.ст. 46, 47, 54,
278, 290, 291 КПК України.

Конотопський міськрайонний суд Сум-
ської області викликає Сичова Анатолія
Юрійовича як відповідача по цивільній
справі № 2/577/1038/16 за позовом Чер-
ненко Ірини Павлівни до Сичова Анатолія
Юрійовича, третя особа: Орган опіки та
піклування Конотопської міської ради,
про позбавлення батьківських прав у су-
дове засідання, яке відбудеться 4 жовтня
2016 року о 08 год. 45 хв. у приміщенні
суду за адресою: Сумська область, м. Ко-
нотоп, вул. Садова, 8, каб. № 15, тел. 6-
31-68. При собі необхідно мати паспорт.

Суддя Т. А. Буток

Первомайський міськрайонний суд Харків-
ської області викликає відповідача Горохову На-
талю Олексіївну, 16.12.1965 р.н., останнє відоме
місце проживання: м. Первомайський, Харків-
ської області, 6-й мікрорайон, буд. 14, кв. 95 на
судове засідання, призначене на 29.08.2016 р.
о 10.45 по цивільній справі 2-1077/07, провад-
ження №2-во/632/37/16 за заявою Разводова
Олександра Івановича про виправлення описки
в судовому рішенні Первомайського міськрай-
онного суду Харківської області від 04.06.2007
р. за позовною заявою Разводова Олександра
Івановича до Горохової Наталі Олексіївни про
визнання договору купівлі-продажу дійсним та
права на земельну ділянку. 

Адреса суду: 64102, Харківська обл., м. Пер-
вомайський, вул. Бугайченко, 34, зала судових
засідань 4.

Суддя О.В. Кочнєв



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

15

оголошення
www.ukurier.gov.ua10 серпня 2016 року, середа, № 149

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Череднеченка Ігоря Леонідовича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Череднеченко Ігор Леонідович виклика-
ється до каб. № 18 суду на 1 вересня 2016 року о 12 го-
дині 45 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Стукаленко Світлани Вікторівни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачка Стукаленко Світлана Вікторівна викли-
кається до каб. № 18 суду на 2 вересня 2016 року о 08
годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки,
справа буде розглянута у її відсутність за наявними до-
казами. 

Суддя Бікезіна О. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті (суддя Врона А.О.) викликає в судове засідання відпові-
дача Катело Дмитра Миколайовича у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-
імпортний банк України» про стягнення заборгованості за кре-
дитними договорами, укладеними в рамках Генеральної угоди.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Капітана Рат-
нікова, буд. 20-А, кв. 32, м. Донецьк.

Судове засідання призначене на 18 серпня 2016 р. об 11.20
год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 309.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа, згідно
з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його від-
сутністю.

Суддя А. О. Врона

Сокирянський районний суд Чернівецької області
викликає Димака Анатолія Васильовича, 04.07.1970
року народження, останнє відоме місце проживання:
с. Гвіздівці Сокирянського району Чернівецької об-
ласті, як відповідача в цивільній справі за позовом
Димак Тетяни Миколаївни до Димака Анатолія Васи-
льовича про розірвання шлюбу, в судове засідання,
яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин 1 вересня 2016
року в залі суду за адресою: вул. Шевченка, 7, м. Со-
киряни Чернівецької області.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Римлянська Г. О.

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

Відповідачка: Уствольська Світлана Леонідівна, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Котельникова, буд. 56, викликається
18 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Слободяника О.М. про стягнення заборгованості.

Відповідач Слободяник Олексій Миколайович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Горлівка, вул. Богуна, буд. 23, кв. 55, викликається 18
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 у його відсутність.

Суддя О. В. Неженцева

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. по-
відомляє, що цивільна справа № 2/243/3063/2016 за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Коровченка Василя
Анатолійовича про стягнення заборгованості призначена
до розгляду на 15.08.2016 р. о 16.00 год. (запасна дата
22.08.2016 р. о 08.20 год.).

Явка відповідача Коровченка Василя Анатолійовича,
06.02.1963 року народження, зареєстрованого за адре-
сою: м. Горлівка Донецької обл., вул. 60 років СРСР, буд.
45, кв. 31 — обов’язкова.

У разі неявки до судового засідання справа буде роз-
глянута без вашої участі з винесенням заочного рішення.

При собі мати паспорт.
Суддя Руденко Л. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. по-
відомляє, що цивільна справа № 2/243/3035/2016 за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мішиної Ольги
Михайлівни про стягнення заборгованості призначена
до розгляду на 15.08.2016 р. о 16:30 год. (запасна дата
22.08.2016 р. о 08.00 год.).

Явка відповідачки Мішиної Ольги Михайлівни,
02.02.1982 року народження, зареєстрованої за адре-
сою: м. Горлівка Донецької обл., пров. Перемоги, буд.
29 — обов’язкова.

У разі неявки до судового засідання справа буде роз-
глянута без вашої участі з винесенням заочного рішення.

При собі мати паспорт. 
Суддя Руденко Л. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької об-
ласті викликає відповідача Бєліченка Олександра
Миколайовича, 16.10.1983 р.н., у судове засі-
дання, яке призначене на 14.00 годину 19.08.2016
року, для розгляду цивільної справи за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бєліченка Олександра
Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна, 26а, смт Куйбишеве Куйби-
шевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Куйбишевським районним судом Запорізької
області викликається відповідач Заяць Руслан
Богданович, 05.04.1986 р.н., у судове засідання,
яке призначене на 14.30 годину 19.08.2016 року,
для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
«ПриватБанк» до Заяць Руслана Богдановича про
стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна,
26а, смт Куйбишеве Куйбишевського району За-
порізької області.

Суддя Мальований В. О.

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Лащенка Андрія Михайловича як від-
повідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту.

Судове засідання відбудеться 05.09.2016 року о
14.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює від-
повідачу обов’язок повідомлення про причини
неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
04 жовтня 2016 року о 12.00 годині в приміщенні Ва-
сильківського міськрайонного суду Київської області
за адресою: Київська обл., м.Васильків, вул. Шев-
ченка, 8, Орлика Олександра Васильовича: Київська
обл., Васильківський р-н, с. Гребенки, вул. Моло-
діжна буд. 12 в якості відповідача по цивільній
справі № 363/3248/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Орлика Олександра Васильовича про стяг-
нення заборгованості. 

Суддя Орда О.О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м.
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу 2/219/2872/2016 за позовом Джурко Людмили Гви-
донівни, заінтересована особа - Джурко Володимир Мико-
лайович, до Джурка Романа Володимировича про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.

Відповідач у справі: Джурко Роман Володимирович, ос-
таннє місце реєстрації Донецька область, м. Бахмут, вул. Ме-
дова, 23, викликається на 17.08.2016 року о 10.30 годині 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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м.
Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу 2/219/3394/2016 за позовом ПАТ «ВіЕйБіБанк» до
Згари Миколи Миколайовича, Згари Максима Миколайовича
про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідач у справі: Згара Микола Миколайович, останнє
місце реєстрації - Донецька область, м. Жданівка, вул. 60
років Жовтня, 1, та Згара Максим Миколайович, останнє
місце реєстрації - Донецька область, м. Жданівка, кв-л 23,
буд. 11, кв. 1, викликаються на 17.08.2016 року о 09.00 го-
дині до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глядатися у їхню відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/2247/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Щоголева В.І. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі - Щоголев Владислав
Іванович, 22 березня 1970 р.н., останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, пос. Октября, м. Макіївка, вул.
Кольцова, буд. 25/1, кв. 11, викликається до суду на 13 год.
30 хв. 17 серпня 2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
23 вересня 2016 року о 12.30 годині в приміщенні
Васильківського міськрайонного суду Київської об-
ласті за адресою: Київська обл., м.Васильків, вул.
Шевченка, 8, Кузьменка Олександра Миколайовича:
Київська обл., Васильківський р-н, м. Васильків, вул.
К. Лібкнехта, буд. 5, кв. 88 в якості відповідача по
цивільній справі № 362/722/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Кузьменка Олександра Миколайо-
вича про стягнення заборгованості. 

Суддя Орда О.О.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/1283/16-ц
за позовом Федорової К.С. до Федорова Д.А. про розір-
вання шлюбу. Відповідач у справі - Федоров Дмитро Ан-
дрійович, 05.12.1984 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Дебальцеве, вул. Заліз-
нична, буд. 67-6, викликається до суду на 08 год. 00 хв. 15
серпня 2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу Федорову Д.А. пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Каліуш О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/2820/16-ц
за позовом Проненка В.І. до Проненко О.В. про розірвання
шлюбу. Відповідачка у справі - Проненко Олена Вікторівна,
22.05.1980 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, кв-л Железнодорожній, буд.
2-50, викликається до суду на 11 год. 30 хв. 15 серпня 2016
року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачці Проненко О.В. пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття від-
повідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності. 

Суддя Каліуш О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/610/16-ц за позовом
Комаровської Ганни Юріївни до Підана Євгена Олександро-
вича, третя особа: Служба у справах дітей виконкому Костян-
тинівської міської ради, про позбавлення батьківських прав
та стягнення аліментів. Відповідач у справі - Підан Євген Олек-
сандрович, 29.11.1979 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Бердянськ, вул. Дєжнєва, буд. 24, ви-
кликається до суду на 10 год. 00 хв. 15 серпня 2016 року
(корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутності. 

Суддя Каліуш О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/2348/16-ц
за позовом Яковлевої Я.В. до Яковлева В.Д. про розірвання
шлюбу. Відповідач у справі - Яковлев Віталій Дмитрович,
07.04.1990 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка, с. Восточне, вул. С.Лазо, буд.
75-106, викликається до суду на 09 год. 30 хв. 15 серпня
2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Каліуш О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/1810/16-ц
за позовом ТОВ ФК «Довіра і Гарантія» до Кубарева Г.І.
про стягнення заборгованості. Відповідач у справі - Куба-
рев Григорій Іванович, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, пос. Крупської, м. Макіївка, пров. Уч-
нівський, буд. 2, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 16
серпня 2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

В провадженні Жовтневого районного суду м.
Маріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь,
пр. Металургів, 31) знаходиться кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Галані Олександра
Геннадійовича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 258-
3 КК України, який викликається для участі у
розгляді кримінального провадження, яке відбу-
деться 17 серпня 2016 року о 10.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т
Металургів, 31, каб. 19, 25. 

Суддя О. Г. Васильченко

Краматорський міський суд Донецької області

(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21)

17.08.2016 р. о 15.00 год. розглядає кримінальну

справу за обвинуваченням Грошевого Романа Во-

лодимировича за ст. 258-3 ч. 1 КК України. Явка

обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Суддя Літовка В. В.

Публічне акціонерне 
товариство «МАРФІН БАНК»

оголошує тендер 
на надання послуги з забезпечення фізичною
охороною одеського відділення Банку №30: вул.
Дерибасівська, 10 (один цілодобовий пост) у
2016-2017 pp.

Умови проведення тендера розміщені на сайті:
www.marfinbank.ua

Хан Віктор Валерійович, 1978 року народження,
останнє відоме місце проживання: Херсонська об-
ласть, Скадовський район, с. Приморське, вул. Піо-
нерська, буд. №43, викликається як відповідач по
цивільній справі за позовом Кім Вероніки Володи-
мирівни про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів. Судовий розгляд відбудеться
15.08.2016 року об 11 год. у приміщенні Скадов-
ського районного суду за адресою: м. Скадовськ,
Херсонська область, вул. Мангубінська, 39. У разі не-
явки, справа розглядатиметься за наявними дока-
зами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Лебединський районний суд Сумської області, що
знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Петропав-
лівська, 2, каб. № 35, запрошує в судове засідання
на 09 годину 00 хвилин 19 серпня 2016 року Криво-
маза Олега Геннадійовича як відповідача в справі
№580/945/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Кривомаза Олега Геннадійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача без поважних причин,
справа буде розглянута в його відсутність за наяв-
ними в ній матеріалами.

Суддя Л. І. Подопригора

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Зубачик Н.Б.) знаходиться цивільна
справа за позовом Згонник Наталії Юріївни до Ханно
Абдулазім про розірвання шлюбу.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
6 вересня 2016 року о 09 годині 40 хвилин. Поперед-
жаємо відповідача Ханно Абдулазім, що у випадку
неявки в судове засідання на вищевказане число,
справу буде розглянуто у його відсутність на підставі
наявних доказів у її матеріалах.

Суддя Зубачик Н. Б.

Буринський районний суд Сумської області викли-
кає Антипенка Сергія Петровича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 574/771/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення
заборгованості за кредитним договором, що відбу-
деться 20 вересня 2016 року о 10.00 год.

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

Суддя В. М. Міщенко

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 Єрошенка
Руслана Івановича про стягнення заборгованості, який
проживає за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, мкрн
Першотравневий, буд. 4, кв. 105, викликається на 30
серпня 2016 року о 08.15 годині до суду, каб. №7, для
участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/4398/16).

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.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Краковського Володимира Іва-
новича в судове засідання, яке призначене на 12.00
годину 19 серпня 2016 року, для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Краков-
ського Володимира Івановича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Куй-
бишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Шосткинським міськрайонним судом Сумської об-
ласті викликається Вілчес Монтон Мігуель Енджел,
14.06.1954 року народження, останнє відоме місце про-
живання: Сумська область, м. Шостка, пров. Озерний, б.
8, кв. 44, у судове засідання на 19 вересня 2016 року о
09.00 годині, яке відбудеться в приміщенні Шосткин-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Шостка, вул.
К. Маркса, буд. 63, у цивільній справі № 2/589/903/16 за
позовом Пилипенко Людмили Михайлівни до Вілчес
Монтон Мігуель Енджел про визнання шлюбу недійс-
ним. У разі неявки відповідача судове засідання буде
проводитись у його відсутність.

Суддя М. І. Литовка

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Колесніка
Олександра Петровича по справі № 433/1194/16-ц за
позовом Соболь Ольги Іванівни до Колесніка Олек-
сандра Петровича про стягнення суми завдатку.

Засідання відбудеться 15 серпня 2016 року о 10
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 11 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +12 +17    +27 +32
Житомирська +12 +17    +20 +25
Чернігівська +12 +17    +27 +32
Сумська +12 +17    +27 +32
Закарпатська +10 +15    +15 +20
Рівненська +12 +17    +16 +21
Львівська +9 +14    +14 +19
Івано-Франківська +9 +14    +13 +18
Волинська +9 +14    +15 +20
Хмельницька +12 +17    +18 +23
Чернівецька +12 +17    +16 +21
Тернопільська +9 +14    +15 +20
Вінницька +12 +17    +22 +27

Oбласть Нiч          День
Черкаська +12   +17   +29  +34
Кіровоградська +15   +20   +29  +34
Полтавська +13   +18   +27  +32
Дніпропетровська +18   +23   +30  +35
Одеська +18   +23   +31  +36
Миколаївська +18   +23   +30  +35
Херсонська +20   +25   +31  +36
Запорізька +19   +24   +30  +35
Харківська +16   +21   +30  +35
Донецька +19   +24   +31  +36
Луганська +18   +23   +30  +35
Крим +18   +23   +31  +36
Київ +15   +17   +29  +31

Микола ШОТ,  
«Урядовий кур’єр»

Їхнє життя легким не на-
звеш. У 1940-х комуністич-

ний смерч вирвав їх із рідної
землі і розсіяв світами. Але
вони  не загубилися, збира-
ються в Україні, деяких ін-
ших державах на фестивалі
своєї культури. Чи не най-
більший з них  у перші вихід-
ні серпня відбувся неподалік
міста Монастириськ, що на
Тернопільщині.

До Світової федерації ук-
раїнських лемківських об’єд-
нань, яку  очолює  відома спі-
вачка Софія Федина, входять
організації з Польщі, Словач-
чини, Сербії, Хорватії, Кана-
ди та США. У цьому переліку
є країни, в яких лемки були
автохтонами, і ті території,
куди найзахідніших україн-
ців занесло. 

Лише протягом 1945—1946
років за угодою між урядом
тодішньої УРСР і Польщею
про евакуацію українського
населення з території Польщі
депортували понад 483 тисячі
осіб. Тих, які залишилися на
Закерзонні, а це 140 тисяч
людей,  під час сумнозвісної
акції «Вісла» комуністична
влада  переселила далеко на
захід Польщі.

Зрештою, депортація
1944—1946 років та операція
«Вісла» 1947 року досі ні в Ук-

раїні, ні в Польщі не визнані
злочином проти українського
народу. За словами Софії Фе-
дини, вже неодноразово над-
силали звернення до Верхов-
ної Ради, щоправда, поперед-
ніх скликань, і тоді не виста-
чало голосів для позитивного
голосування.  

«Це було не переселення з
Польщі, а депортація, вигнан-
ня, винищення, вбивства та
смерть», — каже голова Тер-
нопільської облдержадмініс-
трації Степан Барна.         

Софія Федина вважає, що
цей злочин чинила не сучасна
польська влада, а тоталітар-
ний комуністичний режим,
який діяв як у Польщі, так і в
тогочасній Україні: «І нам
треба засудити однозначно
цей злочин, аби він не повто-
рювався в майбутньому». Як
відомо, тоді  лемків закинули
на Донбас. Рівно на сімдесяту
річницю  вимушеного пересе-
лення  села Карла Лібкнехта,
Переможне, місто Лутугине,
що на Луганщині, накрили
«гради»,  багатьох лемків, які
допомагали нашим десантни-
кам у Луганському аеропор-
ту, розстріляли, інші мусили
тікати. 

На фестиваль   приїхали
лемки  з різних  країн. Іван
Лаба свого часу був головою
центральної ради Союзу ук-
раїнців-русинів Словаччини.
Каже, в його країні організо-

вують багато свят україн-
ської культури.

А ось геолог за фахом Воло-
димир Павук майже  півсто-
ліття живе у Новосибірську.
Каже, що кожен  четвертий
містянин має українське ко-
ріння. Тому й  активно  діє в
місті українська національно-
культурна автономія  «Леле-
ка». Її учасники і в роки росій-
ської агресії  організовують
«концерти, на які приходять
сотні людей, підносять укра-
їнську культуру,  вбираються
у вишиванки». Торік їм вда-
лося відкрити пам’ятник Та-
расові Шевченку.

Майже всі дійства  «Дзво-
нів Лемківщини»  відбували-
ся в скансені «Лем-
ківське село». Зокре-
ма очільник області
Степан Барна вру-
чив відзнаки   бійцям
АТО і волонтерам,
нагадавши, що понад
3,5 тисячі краян нині
захищають  нашу
державу. Згідно з
указом Президента
України, орден «За
заслуги» ІІІ ступеня
отримали директор
Тернопільського ху-
дожнього музею ґаз-
да фестивалю Ігор
Дуда та отець-капе-
лан Іван Гуня. З Тер-
нопілля майже 50
священиків стали

військовими духівниками.
Зачитали й привітання глави
нашої держави учасникам
«Дзвонів Лемківщини». 

За два дні на сцені висту-
пили понад 60 творчих  ко-
лективів і виконавців, а свої-
ми роботами  дивували ледь
не 70 майстрів народної твор-
чості з усієї країни. 

Та найголовніше і найсок-
ровенніше дійство фестива-
лю —  запалення лемківської
ватри. Цього серпня її вогонь

спалахнув у
вечірніх су-

тінках. 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

На Тернопільщині 
палала лемківська ватра
СВЯТО. Представники найзахіднішої етнографічної групи
українців з’їхалися на свій  XVII фестиваль  

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПОВІРИТИ У СЕБЕ. Він-
ницька громадська організація
молоді з обмеженими фізични-
ми можливостями «Гармонія»
розпочала реалізацію свого
проекту «Шалений мандрів-
ник». Мета проекту — забез-
печити потребу людей з обме-
женими можливостями в куль-

турному, пізнавальному та ду-
ховному розвитку. Зокрема
люди подорожуватимуть істо-
рико-культурними місцями По-
ділля і про свої враження роз-
повідатимуть широкому загалу.
Учасники створеного клубу
пройшли курс навчання, як
правильно знімати, монтувати і
розміщувати ролики в інтерне-
ті. «Це все для того, щоб люди
з інвалідністю, які утримуються

від подорожей, думаючи, що це
їм не під силу, зрозуміли, що
все можливо і не треба бояти-
ся», — зазначила керівник про-
екту Людмила Нецкіна.

Зауважимо, що цього року
ГО «Гармонія» стала одним із
переможців конкурсу з визна-
чення програм, розроблених ін-
ститутами громадянського сус-
пільства, який проводить де-
партамент інформаційної діяль-

ності та комунікацій з громад-
ськістю облдержадміністрації
та фінансує обласний бюджет.
Партнери проекту — Вінницька
міська рада та МБФ «Без кор-
донів».

Днями свою першу подорож
учасники клубу «Шалений ман-
дрівник» здійснили до історико-
культурного заповідника в селі
Буша Ямпільського району, що
межує з Молдовою. 

«Шалений мандрівник» додає сили

Софія Федина, голова Світової федерації українських лемківських об’єднань,
з бійцями АТО на фестивалі

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що Кли-
менко Ганна Сергіївна викликається в судове засідання як відповідачка
у цивільній справі за позовом Беденок Ганни Павлівни до Клименко
Ганни Сергіївни про визнання особи такою, що втратила право корис-
тування житловим приміщенням (справа № 363/2210/16-ц/).

Судове засідання відбудеться 29 серпня 2016 року o 14.00 годині за
адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет №11.

У разі неявки відповідачки без поважних причин справа буде роз-
глянута за її відсутності.

Суддя С. І. Купрієнко

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі 
№ 372/1569/16-ц за позовом Носач Марії Миколаївни до Носача Миколи
Михайловича про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, викликає до суду як відповідача Носача
Миколу Михайловича на 15 вересня 2016 року о 09 годині 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Мори о.М. у
приміщенні Обухівського районного суду Київської області за адресою:
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20 (тел. 5-12-66).

В разі неявки відповідача на судове засідання, справа буде розгля-
нута у його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Середино-Будський районний суд Сумської області викликає як відпові-
дача Кулібабіна Олександра Єгоровича, 4 грудня 1961 року народження,
уродженця: м. Севастополь, АР Крим, зареєстрованого за адресою: вул. Ін-
дустріальна, 1-б, м. С.-Буда Сумської області, у судове засідання на 15 сер-
пня 2016 року о 15 годині, яке відбудеться в приміщенні Середино-Будсько-
го райсуду за адресою: м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 16 Сумської області,
у справі за позовом ПАТ «Альфа Банк» про стягнення заборгованості.

У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде розглянута в
його відсутність.

Суддя Швець І. Є.

Втрачено печатку інженера-
проектувальника у частині скла-

дання кошторисної документації,

кваліфікаційний сертифікат, се-

рія АР №002152 від 14.08.2012

року.  В подальшому дану печатку

вважати недійсною.

Гр. Гапоненкова А.М. 

(тел. 063-19-08-003) 

розшукує 

спадкоємця 

Мусорової В.Я., 

1936 р.н.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні судового засідання
в порядку спеціального судового провадження. Обвинувачений Бєлкін
Юрій Леонідович, 26.09.1978 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська
обл., Комінтернівський р-н, с. Візирка, вул. Центральна, 1, та обвинувачена
Бабініна Олена Василівна, 23.10.1973 р.н., зареєстрована за адресою: 
м. Одеса, вул. 25 Чапаївської дивізії, 20, кв. 8-а, відповідно до вимог 297-
5, 323 КПК України викликаються в судове засідання, що відбудеться 21
вересня 2016 року о 15 годині 00 хвилин в залі судових засідань №233
Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинувачених.

Суддя С. М. Кічмаренко

оголошення

Удома не встиг кукурудзу
потеребити — хіба це лихо? 
Тут упораюся 
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Ґазда з ґаздинею фестивалю 
Ігор Дуда й Лідія Плахтій


