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Суботні зуСтРіЧі

ЦИФРА ДНЯ

Пілоти
повертаються в небо

МАЙСТЕРНІСТЬ. Повітряні сили ЗСУ після трирічної перерви
долучилися до участі у міжнародному авіаційному показі SIAF—
2016 в словацькому місті Сльяч, який відбудеться 27—28 серпня.
Україну представлять екіпажі двох винищувачів Су-27 та Су-27УБ
на статичному та динамічному показах, а також військово-транс-
портний літак Ан-26. Нашу делегацію очолює заступник команду-
вача Повітряних Сил з авіації — начальник авіації Командування
Повітряних Сил Збройних сил України полковник Андрій Ярець-
кий. За повідомленням директора міжнародного авіаційного по-
казу SIAF—2016 Хуберта Стокса, опублікованим на офіційному
сайті SIAF—2016, вдруге за історію авіапоказу SIAF серед учас-
ників — легендарний український військовий літак Су-27: «Багато
знімальних груп акредитувались спеціально задля унікальних кад-
рів з пілотажу льотчика-винищувача з України».

Цьогоріч пілоти покажуть оновлену програму, повідомляє
прес-служба Міноборони. Її складено таким чином, щоб проде-
монструвати можливості винищувача та професійний рівень
льотчика, не виходячи за межі візуальної видимості.

ЦИТАТА ДНЯ

БОГУСЛАВ СОБОТКА:
«Санкції прив’язані до

мінських угод. Ми 
з європейськими

партнерами не раз
погоджувалися, що

скоротити їх можна
лише за умови  

реалізації цих угод».
Прем’єр-міністр Чехії про послідовність ЄС 
у примушуванні РФ до виконання взятих 
на себе зобов’язань

20,9 млрд грн
спрямував Пенсійний фонд на

фінансування пенсійних виплат у серпні
2016 року
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Сьогодні Театр ім. І.Франка
відзначає одразу два визначних
ювілеї: 160 років від дня
народження Івана Франка 
і 75 — Богдана Ступки3

знання

Напередодні 1 вересня
в Українському домі
відкрилася Київська
книжкова виставка-
ярмарок 

НА СТАРТ. Початок навчального року — стрес 
не лише для малечі, а й для їхніх рідних. 
Що потрібно робити, щоб наука була в радість
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

Про дітей, 
батьків і школу



3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду —
призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено зако-
ном, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого пе-
реведення за пропозицією комісії з питань вищого корпусу державної служби
на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина україни;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів

щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до По-
рядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого
постановою кабінету Міністрів україни від 25 березня 2016 р. № 246 (офіційний
вісник україни, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній
формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосу-
вання за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зай-
няття посад державної служби, затвердженого постановою кабінету Міністрів
україни від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має
інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосову-
ються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону ук-
раїни «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оп-
рилюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або ко-
пія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або міс-

цевого самоврядування, за 2015 рік;
8) документи приймаються до 18 години 13 вересня 2016 року.
5. дата, час і місце проведення конкурсу — 27 вересня 2016 р., 10 година, м.

київ, вул. Прорізна, 15. 
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти

особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — ве-
лієва олеся валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги

1. освіта — вища, ступінь вищої освіти — магістр.
2. Стаж роботи: 
1) загальний стаж роботи — не менше семи років;
2) досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на

посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого само-
врядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері статистики — не
менше трьох років.

3. володіння мовами — вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:
1) конституція україни;
2) Закон україни «Про державну службу»;
3) Закон україни «Про запобігання корупції»;
4) Закон україни «Про кабінет Міністрів україни»;
5) Закон україни «Про центральні органи виконавчої влади»;
6) законодавство, що регулює діяльність держстату (Закони україни «Про

державну статистику», «Про сільськогосподарський перепис», інші акти зако-
нодавства).

2. Професійні знання:
1) знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну

службу;
2) знання основ державного управління в галузі реалізації державної політики

у сфері статистики.
3. Наявність лідерських навичок:
1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
2) стратегічне планування;
3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати

одночасно декілька завдань;
4) ведення ділових переговорів;
5) досягнення кінцевих результатів.
4. вміння приймати ефективні рішення:
1) аналіз державної політики;
2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання

ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).
5. комунікації та взаємодія:
1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.
6. управління змінами:
1) формування плану змін та покращень;
2) управління змінами та реакцією на них;
3) оцінка ефективності змін.
7. управління організацією та персоналом:
1) організація роботи і контроль;

2) управління проектами;
3) управління якісним обслуговуванням;
4) мотивування;
5) управління людськими ресурсами.
8. особистісні компетенції:
1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
3) системність;
4) інноваційність та неупередженість;
5) самоорганізація та саморозвиток;
6) вміння працювати в стресових ситуаціях.
9. управління публічними фінансами:
1) знання основ бюджетного законодавства;
2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.
10. робота з інформацією:
1) знання основ законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного урядування.

додаток 4
до розпорядження кабінету Міністрів україни 

від 23 серпня 2016 р. № 588-р

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

Голови Державної служби з лікарських засобів та контролю 
за наркотиками
Загальні умови

1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень керівника держлікслужби;
2) внесення на розгляд Міністра охорони здоров’я пропозицій щодо забезпе-

чення формування державної політики у сферах контролю якості та безпеки лі-
карських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної
техніки і виробів медичного призначення та обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу;

3) здійснення організації та контролю за дотриманням, застосуванням та вико-
нанням в апараті держлікслужби та територіальних органах Служби конституції та
законів україни, актів Президента україни та кабінету Міністрів україни, наказів
МоЗ;

4) подання Міністрові охорони здоров’я для затвердження планів роботи держ -
лікслужби;

5) утворення, ліквідація, реорганізація підприємств, установ, організацій, затвер-
дження їх положень (статутів), призначення в установленому порядку на посади
та звільнення з посад їх керівників, здійснення в межах повноважень, передбачених
законом, інших функцій з управління об’єктами державної власності, що належать
до сфери управління держлікслужби;

6) прийняття в установленому порядку рішень про розподіл коштів державного
бюджету, розпорядником яких є держлікслужба;

7) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. умови оплати праці: 
1) посадовий оклад — 12 061 гривня;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови кабінету

Міністрів україни від 6 квітня 2016 р. № 292 «деякі питання оплати праці державних
службовців у 2016 році» (офіційний вісник україни, 2016 р., № 31, ст. 1243);

3) інші надбавки, доплати та премії — відповідно до статті 52 Закону україни
«Про державну службу»;

4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та
надбавки за виконання особливо важливої роботи — відповідно до Положення
про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого
постановою кабінету Міністрів україни від 6 квітня 2016 р. № 289 (офіційний вісник
україни, 2016 р., № 30, ст. 1212).

3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — при-
значення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з
правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення
за пропозицією комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну
або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина україни;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо

зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого поста-
новою кабінету Міністрів україни від 25 березня 2016 р. № 246 (офіційний вісник
україни, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування
за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби, затвердженого постановою кабінету Міністрів україни від 25
березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосовуються
заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону україни «Про
очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення ві-
домостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або копія довідки вста-
новленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місце-

вого самоврядування, за 2015 рік;
8) документи приймаються до 18 години 13 вересня 2016 року.
5. дата, час і місце проведення конкурсу — 29 вересня 2016 р., 10 година, м.

київ, вул. Прорізна, 15.
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти

особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — велієва
олеся валеріївна (256-00-01,e-mail: velieva@nads.gov.ua).

вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги

1. освіта — вища, ступінь вищої освіти — магістр.
2. Стаж роботи: 
1) загальний стаж роботи — не менше семи років;
2) досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на по-

садах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самовря-
дування чи досвід роботи на керівних посадах у сферах контролю якості та безпеки
лікарських засобів, у тому числі медичних імунобіологічних препаратів, медичної
техніки і виробів медичного призначення та обігу наркотичних засобів, психотроп-
них речовин і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу — не менше трьох років.

3. володіння мовами — вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:
1) конституція україни;
2) Закон україни «Про державну службу»;
3) Закон україни «Про запобігання корупції»;
4) Закон україни «Про кабінет Міністрів україни»;
5) Закон україни «Про центральні органи виконавчої влади»;
6) законодавство, що регулює діяльність держлікслужби (Закон україни «Про

лікарські засоби», основи законодавства україни про охорону здоров’я, інші акти
законодавства).

2. Професійні знання: 
1) знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну

службу;
2) знання основ державного управління в галузі реалізації державної політики

у сферах контролю якості та безпеки лікарських засобів, у тому числі медичних
імунобіологічних препаратів, медичної техніки і виробів медичного призначення та
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, протидії їх неза-
конному обігу.

3. Наявність лідерських навичок щодо:
1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
2) стратегічного планування;
3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатності виконувати од-

ночасно декілька завдань;
4) ведення ділових переговорів;
5) досягнення кінцевих результатів.
4. вміння приймати ефективні рішення:
1) аналіз державної політики;
2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ре-

сурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).
5. комунікації та взаємодія:
1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.
6. управління змінами:
1) формування плану змін та покращень;
2) управління змінами та реакцією на них;
3) оцінка ефективності змін.
7. управління організацією та персоналом:
1) організація роботи і контроль;
2) управління проектами;
3) управління якісним обслуговуванням;
4) мотивування;
5) управління людськими ресурсами.
8. особистісні компетенції:
1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
3) системність;
4) інноваційність та неупередженість;
5) самоорганізація та саморозвиток;
6) вміння працювати в стресових ситуаціях.
9. управління публічними фінансами:
1) знання основ бюджетного законодавства;
2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.
10. робота з інформацією:
1) знання основ законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного урядування.
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до прокуратури Луганської області для повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, допиту як
підозрюваного та виконання вимог ст. 290 кПк україни (відкриття матеріалів іншій стороні) у кримінальному
провадженні №42014130000000341 від 15.08.2014 р. викликається Анісімов олексій Ігорович, 30.03.1979
року народження, який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Лянгузова, буд. 2.

для проведення слідчих (процесуальних) дій Анісімову о.І. необхідно прибути 31 серпня 2016 року о 10
годині 30 хвилин за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до другого слідчого
відділу прокуратури Луганської області.

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

Селидівський міський суд донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до єрьоміна володимира Анатолійовича про стягнення заборгованості. відпо-
відач єрьомін в.А., зареєстрований за адресою: м. Авдіївка, кв-л 9, б. 14, кв. 53, викликається на 01.09.2016 р.
об 11.30 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. у випадку неприбуття відповідача
до суду він повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута в його відсутність.

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

Суддя Владимирська І. М.

краматорський міський суд донецької області (84333,
м. краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного това-
риства «укрсоцбанк» до Горбачової Ганни Мідятівни про
стягнення заборгованості.

відповідачка по справі: Горбачова Ганна Мідятівна, яка
проживає за адресою: донецька обл., м. Макіївка, вул.
Грузська, 78, викликається на 31.08.2016 року о 15.00 год.
до краматорського міського суду, зал № 17/3, 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 Клімов В.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному кратірову Георгію костянтиновичу,

21.04.1977 р.н., який зареєстрований за адресою: до-
нецька область, м. донецьк, пр-т комсомольський,
буд. 31, кв. 66, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 кПк
україни вам необхідно з’явитися 30 серпня 2016 року
до каб. 307 Св уСБу в донецькій області, до слідчого
Тимка в.С. за адресою: донецька область, м. Маріу-
поль, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для прове-
дення слідчих (процесуальних) дій за вашою участю у
кримінальному провадженні № 22015050000000132 за
ч. 1 ст. 258-3 кк україни.

Приватне акціонерне товариство
«Івано-Франківський локомотиворемонтний завод»

(код єдрПоу 13655435)
Повідомляє, що 26.09.2016 р. о 15.00 год. за адресою: 76018, м. Івано-Франківськ, вул.Залізнична,22, при-

міщення їдальні, 1 поверх, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів. реєстрація учасників 26.09.2016
р. з 14.00 год. до 14.45 год. дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у позачергових загальних
зборах, встановлена 20.09.2016 року (станом на 24 годину). Порядок денний: 1.обрання членів лічильної комісії
позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2.обрання
Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Товариства.3.Затвердження порядку ведення (регламенту)
позачергових загальних зборів Товариства. 4.внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в
новій редакції. 5.внесення змін до внутрішніх положень.6.Прийняття рішення про припинення повноважень На-
глядової ради Товариства у повному складі. 7.обрання членів Наглядової ради Товариства. 8.Затвердження
умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. обрання особи,
яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства. 9.Прийняття рішення про
припинення повноважень ревізійної комісії Товариства у повному складі. 10.обрання членів ревізійної комісії
Товариства. 11.Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної ко-
місії Товариства. обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії То-
вариства. 12.Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Інформація з
проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті за
адресою: www.lrz.if.ua. для участі в позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт
та довіреність на право участі у позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства
(для представників юридичних та фізичних осіб). З документами, необхідними для прийняття рішень з питань
порядку денного позачергових загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам
даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів щоденно (крім суботи та неділі), з
10:00 до 16:00 год. (перерва з 12.00 до 13.00 год.), за адресою: 76018, м.Івано-Франківськ, вул.Залізнична, 22,
а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення з 09.00 години до 12.00 го-
дини. відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами менеджер (управитель) з права дідух
Галина 0342225370

Втрачені:
1. Паспорт громадянина україни куньо Миколи дмитро-

вича, серія Нк № 774034, виданий Ніжинським MB уМвС 
україни в Чернігівській області 28 січня 2000 року.

2. Ідентифікаційний номер платника податків куньо Ми-
коли дмитровича, 2424820253, наданий державною подат-
ковою адміністрацією україни — 31.08.1999 р.

3. Посвідчення водія серії ABB №001289 категорії «в» на
прізвище куньо Миколи дмитровича, видане вінницьким
МрЕв 12.09.2006 р.

4. Посвідчення ветерана військової служби серії АА 
№ 239428 на прізвище куньо Миколи дмитровича від
08.04.2008 р., вважати недійсними з 19.08. 2016 р. 

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування. 

Підозрюваний дерменжи валерій костянтинович,
18.06.1976 р.н., громадянин україни, зареєстрований
за адресою: одеська область, Ізмаїльський район, 
с. кам’янка, вул. калинина, буд. 127, відповідно до ви-
мог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 кПк україни вам 
необхідно з’явитися 30 серпня 2016 року о 09 год. 00 хв.
до слідчого Св уСБу в одеській області Пучкова о.о. за
адресою: м. одеса, вул. єврейська, 43, каб. 
№ 219, р.т. (048)-779-27-24, для ознайомлення з ма-
теріалами спеціального досудового розслідування
№22016160000000165 від 15.07.2016 за ч. 1 ст. 258-3
кк україни.
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Лозівський міськрайонний суд Харківської
області викликає Толстікова Олександра Во-
лодимировича, 03 жовтня 1990 року народ-
ження, як відповідача на розгляд цивільної
справи за № 629/1033/16-ц, № провадження
2/629/677/2016 за позовною заявою Толстіко-
вої Юлії Олександрівни до Толстікова Олек-
сандра Володимировича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 05 вересня 2016 року
о 14 годині 00 хвилин у залі судових засідань
Лозівського міськрайонного суду Харківської
області: м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 9.

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

У разі неможливості прибути у судове засі-
дання, відповідач повинен повідомити про
причини неявки. У разі неявки в судове засі-
дання і неповідомлення суду про причину не-
явки, справа буде розглянута за відсутністю
відповідача.

Суддя О. А. Шевцов

Бучацький районний суд Тернопільської
області викликає в судове засідання як відпо-
відача Чуйко Назарія Віталійовича, місце пе-
ребування якого невідоме, останнє місце
проживання: м. Бучач, вул. Б. Хмельницького,
10, Тернопільської області, по справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Чуйко
Назарія Віталійовича про стягнення заборго-
ваності.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00
хв. 09 вересня 2016 року в приміщенні Бу-
чацького районного суду Тернопільської об-
ласті за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11.
Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неявки, відповідач
повинен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини, справу
буде розглянуто за його відсутності згідно із
ч.4 ст.169 ЦПК України за наявними в ній до-
казами.

Суддя В. Б. Федорончук

Радивилівський районний суд Рівненської
області викликає як відповідача Новосада Ва-
лерія Юрійовича (останнє відоме місце його
проживання: с. Рідків Радивилівського р-ну
Рівненської обл.) у цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Новосада Вале-
рія Юрійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 05 вересня
2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Ради-
вилівського районного суду за адресою: вул.
І. Франка, 8, м. Радивилів, Рівненська обл.

З опублікуванням даного оголошення від-
повідач Новосад Валерій Юрійович вважа-
ється належним чином повідомленим про час
та місце судового розгляду справи. В разі не-
явки у судове засідання справа вирішувати-
меться за його відсутності на підставі наявних
доказів.

Суддя Бірук В. О.

Драбівський районний суд Черкаської об-
ласті повідомляє, що 01 вересня 2016 року о 09
годині 30 хвилин розглядатиметься цивільна
справа за позовом Донця Івана Федоровича до
Черкаської філії ДП «Інформаційний центр» Мі-
ністерства юстиції України, треті особи — відділ
ДВС Драбівського РУЮ, Мельник Олександр
Юрійович, ПАТ АБ «Укргазбанк» про визнання
електронних торгів та їх результатів недійсними.
Слухання справи відбудеться в приміщенні суду
за адресою: вул. Шевченка, 13 смт Драбів Чер-
каської області, під головуванням судді Шев-
ченка В.О. Представнику відповідача, ДП
«Інформаційний центр» Міністерства юстиції
України, необхідно з’явитися до суду у вказаний
час та дату і дати пояснення по справі. При собі
мати документи, які посвідчують особу та під-
тверджують повноваження представника. Суд
попереджає, що у разі неявки без поважних
причин, про які суд потрібно попередити за-
вчасно, справа буде розглянута за відсутності
відповідача (його представника) за наявними у
матеріалах справи доказами.

Приморський районний суд
Запорізької області викликає в
судове засідання на 12 вересня
2016 року о 08 год. 10 хв. за ад-
ресою: Запорізька область,
м.Приморськ, вул.Центральна
(Леніна), буд. №26, каб.15, зал
№2, в якості відповідача  Брик
(Вишнякову) Любов Іванівну у ци-
вільній справі №326/976/16-ц р.
(провадження №2/326/392/2016)
за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до неї про
стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

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

Суддя Т.В. Стріжакова

Ленінський районний суд м. Полтави викликає відпо-
відача Рогацевич Артема Сергійовича, останнє відоме
місце проживання: м. Донецьк, вул. Хлюпіна, буд. 31, та
відповідача ТОВ «Кристалпром», код ЄДРПОУ 35342631,
юридична адреса: м. Донецьк, пр. Полеглих Комунарів,
102-Б, в судове засідання по цивільній справі за заявою
Публічного акціонерного товариства «Полтава-Банк» про
видачу виконавчого документа на підставі рішення тре-
тейського суду від 10 червня 2016 року.

Судове засідання відбудеться 01 вересня 2016 року о
09 годині 00 хвилин у приміщенні Ленінського районного
суду м. Полтави по вул. Панянка, 38 (7-й зал).

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

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

Суддя І. О. Чистик

Обухівський районний суд Київської області по цивільній
справі 2-902/16 за позовом Заболотної Оксани Миколаївни
до Починок Павла Дмитровича, Кривопуст Віри Антонівни,
треті особи приватний нотаріус Обухівського районного но-
таріального округу Щур Олег Іванович, приватний нотаріус
Дніпропетровського міського нотаріального округу Один-
цова Світлана Олександрівна, приватний нотаріус Запорізь-
кого міського нотаріального округу Кардаш Яна
Олександрівна, про визнання недійсними довіреностей та
договору купівлі-продажу нерухомого майна, витребування
майна з чужого незаконного володіння, на 08 вересня 2016
року на 12 годину 30 хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді По-
табенко Л.В. в приміщенні Обухівського районного суду Ки-
ївської області, що розташоване за адресою: Київська обл.,
м. Обухів, вул. Київська, б.20.

В разі неявки відповідачів в судове засідання справа буде
розглянута у їх відсутність на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя Л. В. Потабенко

Болградський районний суд Одеської області повідом-
ляє відповідача Раділова Івана Михайловича, 27 квітня
1987 року народження, останнє відоме місце реєстрації за
адресою: вул. Миру (Карла Маркса) № 87-А, с. Василівка
Болградський район, Одеська область, що 30.08.2016 року
об 11:00 годині в залі судового засідання № 4 Болград-
ського районного суду Одеської області за адресою: Оде-
ська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192,
відбудеться судове засідання по цивільній справі №
497/1182/16-ц за позовом Кредитної спілки «Перше Кре-
дитне Товариство» до Раділова Івана Михайловича про
стягнення заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Раді-
лову Івану Михайловичу подати пояснення, заперечення та
усі наявні у нього докази по справі особисто або через
представника. У разі неявки в судове засідання Раділова
Івана Михайловича, справа може бути розглянута за від-
сутністю відповідача та його представника за наявними у
справі доказами.

Суддя С.В.Кодінцева

Солонянський районний суд Дніпропетровської області
розглядає цивільну справу №192/1245/16-ц, провадження
2/192/173/16 за позовом товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Торговий Дім «Агроальянс» до Телюри Вячес-
лава Станіславовича, Бандурко Наталі Володимирівни, третя
особа — приватне підприємство «Землі Бахмута» про стяг-
нення заборгованості. Відповідач Телюра B.C. (останнє ві-
доме суду місце реєстрації — смт Солоне, вул. Шевченка,
буд. 16, кв. 7, Солонянський р-н, Дніпропетровська обл.),
відповідач Бандурко Н. В. (відоме суду місце реєстрації —
с. Покровське, вул. Свердлова, буд. 45, Артемівський р-н,
Донецька обл., 84561), третя особа: приватне підприємство
«Землі Бахмута» (місце знаходження: м. Артемівськ, вул.
Ціолковського, буд. 7, Донецька область, 84500) виклика-
ються на 08 вересня 2016 року о 14 годині до суду (вул.
Строменко, 1 А, смт Солоне, Дніпропетровська область) для
участі у розгляді справи.

Відповідачам та третій особі пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів
та представника третьої особи вони повинні повідомити суд про
причини неявки. Інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Н. О. Щербина

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
Громадянин ГОЛОВНЯ Олексій Юрійович, зареєстрований за адресою: м. Миколаїв, вул. Іванова, 21, фактично

проживаючий за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична (Чигрина) 80, кв. 16, відповідно до вимог ст.ст. 133,
135, 137, 138, 139, 140, 297-5 КПК України у зв’язку із здійсненням досудового розслідування викликається
старшим слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області Мельником О.В.

Головня О.Ю. викликається в якості підозрюваного на 30 серпня 2016 р. о 10 год. 00 хв. до вказаної посадової
особи за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, б. 40, т.р. (0512) 490- 406 з метою вручення йому повідомлення
про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для допиту в
якості підозрюваного, повідомлення про завершення досудового розслідування, надання доступу до матеріалів
кримінального провадження та виконання вимог ст. 290, ст. 293 КПК України у кримінальному провадженні  
№ 22015150000000089 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Головні О.Ю. нагадується про обов’язок заздалегідь повідомити слідчого за телефонами 0512 49-04-06, 0512
49-04-37, 0512 37-43-95 чи іншим шляхом про неможливість з’явлення.    

Текст відповідних статей КПК України щодо неприбуття за викликом.   
Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови

неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної

особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний
(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шля-
хом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається
грошове стягнення у розмірі:

{Абзац перший частини першої статті 139 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може

бути застосовано привід.
3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на

виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.

{Статтю 139 доповнено частиною п’ятою згідно із Законом № 1689-VII від 07.10.2014; із змінами, внесеними
згідно із Законом № 119-VIII від 15.01.2015}

Стаття 140. Привід
1. Привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу

про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.
2. Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за кло-

потанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням
сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється про-
вадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

{Частина друга статті 140 із змінами, внесеними згідно із Законом № 314-VII від 23.05.2013}
3. Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути

застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, інвалідів першої або другої груп, особи, яка одноосібно
виховує дітей віком до шести років або дітей-інвалідів, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути
допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання
ним своїх службових обов’язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про
стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться: 

1.09.2016 р. (резервне судове засідання — 6.09.2016 р.)
Шаринська Людмила Олександрівна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл. м. Лутугине, вул. Червоних Партизан,

буд. 21а, кв. 10) справа № 409/1849/16-ц;
Ковальов Сергій Миколайович о 9.20 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Челюскінець, вул. Чка-

лова, будинок 3, кв. 2) справа № 409/1846/16-ц;
Рєзніков Леонід Михайлович о 10.40 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Біле, вул. 8-го Березня,

буд. 3, кв. 14) справа № 409/1827/16-ц; 
Мурзак Любов Миколаївна о 10.20 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, м. Лутугине, вул. Олега Ко-

шового, буд. 9, кв. 52) справа № 409/1833/16-ц; 
Алтунін Олег Вікторович о 9.40 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Петровського, буд. 28) справа № 409/1855/16-ц; 
Черніков Микола Іванович о 10.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Челюскінців, вул. Пушкіна,

буд. 7) справа № 409/1834/16-ц;
12.09.2016 р. (резервне судове засідання — 15.09.2016 р.)
Редькіна Тетяна Олексіївна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Гаєвого, буд. 25, кв. 10) справа № 409/1885/16-ц;

Суддя О.Г. Третяк
6.10.2016 р. (резервне судове засідання — 13.10.2016 р.)
Карпов Валерій Володимирович о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Українська, буд. 18) справа

№ 409/1831/16-ц
Біц Ірина Валентинівна о 9.30  (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, пров. 1-й Товариський, буд. 16) справа

№ 409/1835/16-ц;
Караман Сергій Олександрович о 8.30 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Андрія Ліньова, буд. 88)

справа № 409/1832/16-ц
Сухомлін Валерій Іванович о 8.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ,  Парк 5-й Танковий, буд. 7) справа 

№ 409/1806/16-ц;
7.10.2016 р. (резервне судове засідання — 14.10.2016 р.)
Афанасьєва Світлана Миколаївна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Побєдоносна, буд. 1, кв.

93) справа № 409/1851/16-ц;
Рожнов Микола Сергійович о 9.30 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Андрія Линьова, буд.79-а, кв.

116) справа № 409/1858/16-ц
12.10.2016 р.  (резервне судове засідання — 19.10.2016 р.)
Козінцев Володимир Володимирович о 13.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл. Лутугинський р-н, смт Георгіївка, вул.

Леваневського, буд. 157) справа № 409/1880/16-ц
Кріса Анатолій Володимирович о 14.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Юр’ївка, вул. Чапаєва,

буд. 35) справа № 409/1881/16-ц
17.10.2016 р. (резервне судове засідання — 24.10.2016 р.)
Дорофеєва Вікторія Володимирівна о 13.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Розкішне, вул. Ча-

паєва, буд. 32) справа № 409/1921/16-ц
Мартиненко Любов Василівна о 10.30 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Македонівка, вул. Юві-

лейна, буд. 61) справа № 409/1922/16-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 повідомленими про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Акцентбанк» про стягнення заборгованості у судові засі-
дання, які відбудуться: 

01.09.2016 р. (резервне судове засідання — 05.09.2016 р.) 
Гончарук Сергій Вікторович о 10.00

Суддя О.О. Пелих 
06.09.2016 р.
Стрійська Світлана Платонівна о 8.30
Моісеєнко Катерина Григорівна о 8.45
Єфіменко Оксана Вікторівна о 9.30
09.09.2016 р.
Попов Олег Анатолійович о 8.00

Суддя І.В. Кудрявцев 
19.09.2016 р.
Трухан Дмитро Петрович о 9.00
Рогаліна Наталія Володимирівна о 9.10
Раєвський Ігор Миколайович о 9.30
Літвінова Альона Дмитрівна о 15.10

Сажина Галина Василівна о 15.20
Посохова Людмила Іванівна о 15.30
Кожемякіна Наталія Вікторівна о 15.40
Стеблянський Валерій Васильович о 16.00
20.09.2016 р.
Кучмій Анатолій Володимирович о 14.00
Проценко Віталій Леонідович о 14.10
Стрельченко Ірина Анатоліївна о 15.50
Загоруйко Яна Олександрівна о 16.00
Склярова Євгенія Миколаївна о 15.40
Ширіна Ірина Вікторівна о 16.10

Суддя О.В. Ткач 
У разі неявки відповідача  у призначений час або непо-

відомлення 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 повідомленими про
час, день та місце проведення судового засідання.

Кордуманов Сергій Миколайович,
13.11.1958 р.н., останнє відоме місце про-
живання якого: Донецька обл., м. Бі-
лицьке, вул. Радянська, 42/4, викликається
до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивіль-
ній справі № 227/3051/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» до
Кордуманова Сергія Миколайовича про
стягнення заборгованості. Судове засі-
дання відбудеться 01.09.2016 року о 09.00
год. у приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А. У разі неявки відповідача до
суду справу буде вирішено на підставі на-
явних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

Свирид Ніна Василівна, 21.07.1962 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якої: Донецька
обл., м. Зугрес, вул. 60 років Жовтня, 9А/31,
викликається до Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області як відповідачка по
цивільній справі № 227/3052/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» до Сви-
рид Ніни Василівни про стягнення заборгова-
ності. Судове засідання відбудеться 01.09.2016
року о 09.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул.
Банкова, 39А. У разі неявки відповідачки до
суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

Згідно з рішенням Господарського
суду міста Києва від 2 серпня 2016 р. у
справі №910/10370/16 змінено управи-
теля Фонду фінансування будівництва
«Столиця-8» виду «А» багатоповерхового
житлового будинку за адресою: м. Київ,
Шевченківський р-н, просп. Перемоги, 26,
секція №1, з Публічного акціонерного то-
вариства «Банк Столиця» (04205, м. Київ,
вул. Маршала Тимошенка, 29-Б, ЄДРПОУ
26520464) на Публічне акціонерне това-
риство «ОКСІ БАНК» (79019, м. Львів,
вул. Газова, 17, ЄДРПОУ 09306278).

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЛІКВІДАЦІЮ 

ПРЕДСТАВНИЦТВА 

ТОВ «ФАРМТЕХНОЛОГІЯ» В УКРАЇНІ

Загальними зборами засновників ТОВ

«ФАРМТЕХНОЛОГІЯ» від 22.08.2016 р.

прийнято рішення про ліквідацію (за-

криття) Представництва ТОВ «ФАРМТЕХ-

НОЛОГІЯ» в Україні (м. Київ, вул. Івана

Мазепи, 9, кв. 1).

Претензії кредиторів приймаються

протягом двох місяців за адресою: 

м. Київ, вул. Івана Мазепи, 9, кв. 1.

Богунський районний суд м. Житомира
викликає як відповідача Шишлова Дмитра
Андрійовича по справі № 295/8144/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» до
Шишлова Дмитра Андрійовича про стяг-
нення заборгованості в судове засідання, яке
відбудеться о 09.30 год. 31 серпня 2016 року
в залі судового засідання № 2-Б-5 (м. Жито-
мир, м-н Соборний, 1).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після
опублікування оголошення в пресі відпові-
дач Шишлов Дмитро Андрійович вважається
повідомленим належним чином про час і
місце розгляду справи.

У разі неявки справу буде розглянуто за
його відсутності.

Суддя O.M. Зосименко
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваний Тарануха Євгеній Васильович, 30.03.1988 р.н., відповідно до вимог cт. cт. 133, 135, 297-5 КПК
України викликається 31 серпня 2016 року на 10:00 год. до старшого слідчого в ОВС управління спеціальних роз-
слідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Музики В.М. у каб. 
№ 209 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18 (тел. 044-200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних
дій у кримінальному провадженні № 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від 07.04.2011); ч.
3 ст. 258 (в редакції від 21.09.2006); ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009);
ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови

неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1.  Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому

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

2.  У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може
бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Макарець Іван Петрович, 09.02.1980 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України

викликається 31 серпня 2016 року на 11:00 год. до старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розсліду-
вань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Музики В.М. у каб. № 209 за
адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18 (тел. 044-200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст.
258 (в редакції від 21.09.2006); ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1,5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009);
ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови

неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому

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

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка може
бути застосовано привід. 

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідальність, встановлену законом.

Втрачені суднові документи, а саме Свідоцтво про
право власності та Свідоцтво про право плавання під
Державним Прапором України з бортовим номером 
UA-0122-НА, що належать Дякову Миколі Олександро-
вичу, 

вважати недійсними.

Загублені суднові білети АУ № 002142 УХВ 3329,
вид. 20.02.1990 року та СБ-028249 УХА 1086-К, вид.
13.04.2000 року на моторний човен «Крим» Ахтирському
Олександру Олександровичу, 

вважати недійсними.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/4906/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Чубенка Владислава Станіславовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Судовий роз-
гляд справи призначено на 25 жовтня 2016 року о 08
год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 501, тел. (код 06153) 3-63-75.                                                                        

Суд викликає Чубенка Владислава Станіславовича
як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки справа розглядатиметься за наявними матеріа-
лами.  

Суддя Петягін В.В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/5052/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Тонконожка Ігоря Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Судовий роз-
гляд справи призначено на 25 жовтня 2016 року о 08
год. 45 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 501, тел. (код 06153) 3-63-75.                                                   

Суд викликає Тонконожко Ігоря Володимировича як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя Петягін В.В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
№310/4932/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Виноградова Володимира Вікторовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судовий роз-
гляд справи призначено на 25 жовтня 2016 року о 08
год. 15 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб.501, тел.(код 06153) 3-63-75.                                                                        

Суд викликає Виноградова Володимира Вікторовича
як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. 
В разі неявки справа розглядатиметься за наявними
матеріалами. 

Суддя Петягін В.В.

Шановні мешканці житлових будинків по вул. Наталії Ужвій 12, вул. Академіка
Туполєва 17-К, вул. Академіка Єфремова 8-А, вул. Верховинна 41, вул. Златоустів-
ська 14, вул. Златоустівська 16, ТОВ «Експлуатуюча Компанія «Основа Комфорт»
подала на затвердження до КМДА тарифи на обслуговування будинків та прибу-
динкових територій. Тарифи для затвердження такі:

1. вул. Наталії Ужвій, 12 — тариф 4,99 грн за 1 кв.м. (для першого поверху 4,32
грн за 1 кв.м.)

2. вул. Академіка Туполєва, 17-К — тариф 6,18 грн за 1 кв.м. (для першого по-
верху 5,23 грн за 1 кв.м)

3. вул. Академіка Єфремова (Командарма Уборевича), 8-А — тариф 6,18 грн за
1 кв.м.

4. вул. Верховинна, 41 — тариф 4,97 грн за 1 кв.м. (для першого поверху —
4,24 грн за 1 кв.м)

5. вул. Златоустівська, 14 — тариф 5,91 грн за 1 кв.м. (для першого поверху —
4,23 грн за 1 кв.м.)

6. вул. Златоустівська, 16 — тариф 6,05 грн за 1 кв.м. (для першого поверху —
5,06 грн за 1 кв.м)

Для справних платників введено знижку — 8%.
Рентабельність ТОВ «ЕК «Основа Комфорт» встановлена на рівні 8%. З деталь-

ною структурою тарифів, а також з періодичністю надання послуг Ви маєте змогу
ознайомитись на дошці оголошень Вашого будинку.

Підозрюваний Жилін Євген Воло-
димирович, 06.01.1976 р. н., зареєс-
трований за адресою: вул. Дружби
народів, 203, кв. № 110, м. Харків,
відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
290, 297-5 КПК України виклика-
ється 31.08.2016 р. на 10 год. до
слідчого військової прокуратури сил
АТО Березовського Ю., у каб. №6 
за адресою: вул. Маяковського, 21,
м. Краматорськ Донецької обл., для
проведення необхідних процесуаль-
них дій у кримінальному провад-
женні № 42015051110000051,
розпочатому 27.10.2015 за ч. 3 ст.
27, ч. 1 ст.263, ч.3 ст. 27, ч. 1 ст. 201,
ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

Новозаводський районний суд м. Чернігова повідомляє,
що розгляд справи за заявою кредитної спілки «ГАРАНТІЯ-
КРЕДИТ» про видачу виконавчого документа на підставі рі-
шення Постійно діючого Третейського суду при Асоціації
«Юрбізнескон» по цивільній справі за позовом кредитної
спілки «ГАРАНТІЯ-КРЕДИТ» до Лісовської Наталії Григорівни,
Сіліної Катерини Володимирівни, Лісовської Оксани Ігорівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором від-
кладено на 07 вересня 2016 року на 12 год. 40 хв.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою: м.
Чернігів, вул. Мстиславська, 17, під головуванням судді Ци-
бенко І. В. (каб. 15).

Для участі у справі в якості відповідача викликається Сіліна
Катерина Володимирівна (останнє відоме місце проживання:
вул. Гімназична, 104/93, м. Прилуки, Чернігівська область).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик заінтересована особа вважається повідом-
леною про час та місце розгляду справи, тому у випадку
відсутності відомостей про причини неявки Сіліної Катерини
Володимирівни, повідомленої належним чином, або причину
неявки буде визнано судом неповажною, суд вирішить справу
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя І. В. Цибенко

Бучацький районний суд Тернопільської області
викликає в судове засідання як відповідача Дмитрика
Олега Анатолійовича, місце перебування якого неві-
доме (останнє відоме місце проживання: м. Бучач,
вул. Коцюбинського, 1/8, Тернопільської області), по
цивільній справі за позовом Дмитрик Людмили Ми-
колаївни до Дмитрика Олега Анатолійовича про ро-
зірвання шлюбу. 

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 09 ве-
ресня 2016 року в приміщенні Бучацького районного
суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, вул.
Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відпові-
дачу пропонується надати свої заперечення проти по-
зову та докази. У разі неявки відповідач повинен
повідомити суд про причини.

У випадку неявки відповідача без поважної при-
чини справу буде розглянуто у його відсутності за на-
явними у справі доказами.

Суддя В.Б.Федорончук

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове
засідання відповідача по справі №409/1838/16-ц за позовом Балацької
Ольги Іванівни до Балацької Ганни Олександрівни, територіальної громади
Луганської міської ради про визнання права власності в порядку спадку-
вання. Судове засідання відбудеться 12.10.2016 року о 09-00 год. (резервна
дата на 18.10.2016 року о 09:00 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач — Балацька Ганна Олександрівна, адреса: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. 2-а Кожевна, буд. 51 А.

Викликається відповідач — територіальна громада Луганської міської
ради, адреса: Луганська область, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, буд. 17.
У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності
за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання відповідача по справі № 409/1569/16-ц за позовом Шабеті Олександра Іва-
новича до Нагорного Володимира Анатолійовича, Чумаченка Олександра
Сергійовича, Головного управління ДФС у Луганській області, третя особа — Уп-
равління служби безпеки України у Луганській області про визнання права влас-
ності.

Судове засідання відбудеться 10.10.2016 року об 11:00 год. (резервна дата на
17.10.2016 року об 11:00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Нагорний Володимир Анатолійович, адреса: Луган-
ська область, м. Луганськ, селище Ювілейне, вул. Артема, буд. 11, кв. 51.

Викликається відповідач Чумаченко Олександр Сергійович: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, вул. 30 років Перемоги, буд. 1 кв. 4.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за
наявними доказами. Суддя Полєно B.C.

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповідача
та третю особу по справі №408/3084/16-ц (2/408/997/16) за позовом
ПАТ «Перший український міжнародний банк» до Ревенка Анатолія
Васильовича (29.04.1961 р. н., м. Ровеньки Луганської області), третя
особа — Приватне підприємство «Реванш-авто» (м. Ровеньки Луган-
ської області) про стягнення заборгованості за договором поруки.

Судове засідання відбудеться 01.11.2016 року о 10 годині 00 хвилин
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ,
вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Троїцький районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів у судове засідання:

— Липського Антона Анатолійовича по справі 
№ 433/1187/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» до Липського Антона Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості на 02.09.2016 року на 14-30
год.;

— Домбровського Василя Яковича по справі 
№ 433/1149/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» до Домбровського Василя Яковича про стяг-
нення заборгованості на 02.09.2016 року на 14-00
год.;

— Колодєца Андрія Петровича по справі 
№ 433/1184/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» до Колодєца Андрія Петровича про стягнення
заборгованості на 02.09.2016 року на 14-10 год.;

— Сусоєва Дмитра Миколайовича по справі 
№ 433/1134/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» до Сусоєва Дмитра Миколайовича про стяг-
нення заборгованості на 02.09.2016 року на 14-20
год.;

— Тєльного Юрія Сергійовича по справі 
№ 433/1151/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» до Тєльного Юрія Сергійовича про стягнення
заборгованості на 05.09.2016 року на 14-10 год.;

— Клетного Андрія Костянтиновича по справі 
№ 433/1154/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» до Клетного Андрія Костянтиновича про стяг-
нення заборгованості на 05.09.2016 року на 14-00
год.;

— Горягіна Геннадія Івановича по справі 
№ 433/1153/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» до Горягіна Геннадія Івановича про стягнення
заборгованості на 05.09.2016 року на 14-20 год.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Боженко Л.В.) викликає в судове за-
сідання відповідачів: Кожуховського Олега Георгійовича
(185/2739/16-ц) судове засідання призначене на 23 ве-
ресня 2016 року об 11-00 год., Циганкову Олександру
Анатоліївну (185/2745/16-ц) засідання призначене на 23
вересня 2016 року о 09-00 год., Березюк Наталію Сергі-
ївну засідання призначене на 30 вересня 2016 року об
11-00 год., Чупайленко Ірину Валентинівну (185/2697/16-
ц) засідання призначене на 30 вересня 2016 року об 11-
00 год., Стабіас Тетяну Вікторівну (185/2699/16-ц)
засідання призначене на 30 вересня 2016 року об 11-00
год., Хасанову Любов Валеріївну (185/2695/16-ц) об 11-
00 год., Цуканову Віру Миколаївну (185/2737/16-ц) засі-
дання призначене на 20 вересня 2016 року об 11-00 год.,
Мітюхіна Олександра Володимировича (185/2732/16-ц)
засідання призначене на 20 вересня 2016 року об 11-00
год., Цетеру Вадима Миколайовича (185/2731/16-ц) за-
сідання призначене на 20 вересня 2016 року об 11-00
год., Білохвостову Ірину Михайлівну засідання призна-
чене на 26 вересня 2016 року о 09-00 год., Замесову Ма-
рину Юріївну (185/1530/16-ц) засідання призначене на 07
вересня 2016 року о 15-30 год., Рощина Євгена Валері-
йовича (185/2779/16-ц) засідання призначене на 30 ве-
ресня 2016 року о 14-30 год., Романова Олега
Васильовича (185/2614/16-ц) засідання призначене на 28
вересня 2016 року о 10-00 год., Місєньову Оксану Вікто-
рівну (185/4568/16-ц) засідання призначене на 30 ве-
ресня 2016 року о 14-30 год., Тищенко Світлану
Михайлівну (185/4562/16-ц) засідання призначене на 30
вересня 2016 року о 14-30 год., по справах за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться за адресою: м. Павлог-
рад, вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

У разі неявки відповідача у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39 а) розглядає цивільні справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» про
стягнення заборгованості.

Відповідачі:
Лаврищев Іван Михайлович, 08.02.1950 р.н., який за-

реєстрований за адресою: м. Іловайськ, пров. Будівель-
ників, буд. 56 Донецької області, номер справи
227/2871/16-ц.

Воскобойникова Олександра Володимирівна,
01.04.1973 р.н., яка зареєстрована за адресою: м. Іло-
вайськ, вул. Ломоносова, буд. 11 Донецької області,
номер справи 227/2874/16-ц.

Веременков Євген Анатолійович, 29.10.1989 р.н., який
зареєстрований за адресою: м. Харцизьк, вул. Пости-
шева, буд. 34 Донецької області, номер справи
227/2855/16-ц.

Тазетдінова Світлана Василівна, 19.08.1968 р.н., яка
зареєстрована за адресою: м. Харцизьк, вул. Енерге-
тична, 33/2 Донецької області, номер справи
227/2873/16-ц.

Голуб’ятникова Віра Андріївна, 16.03.1952 р.н., яка за-
реєстрована за адресою: м. Іловайськ, пр. Театральний,
1/9 Донецької області, номер справи 227/2869/16-ц.

Мешкова Анастасія Анатоліївна, 23.01.1984 р.н., яка
зареєстрована за адресою: м. Харцизьк, вул. Фрунзе,
77/50 Донецької області, номер справи 227/2872/16-ц.

Викликаються на 01 вересня 2016 року на 10:00 го-
дину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет
№ 15, для участі у розгляді справи.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття вони по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справи
буде розглянуто за їх відсутності, на підставі наявних у
справах доказів будуть ухвалені заочні рішення. 

Суддя Мавроді Р.Ф.

Біловодський районний суд Луганської обл.  викли-
кає як відповідачів у судові засідання для розгляду ци-
вільних справ за позовом ПАТ КБ “Приватбанк” про
стягнення заборгованості:

на 19.09.16 року
09.00 Климович Лариса Анатоліївна
на 22.09.16 року
16.00 Смирнов Сергій Геннадійович
16.30 Ткаченко Андрій Олександрович
на 23.09.16 року
16.00 Долгова Ольга Володимирівна

Суддя Карягіна В.А.
на 26.09.16 року об 11.00 год.
Коваль Віталій Анатолійович
Загайдула Олександр Вікторович
Літвінов Сергій Вікторович
Топілін Олександр Юрійович
Філіпенко Олександр Дмитрович
Меліхова Юлія Володимирівна
Свістільнік Володимир Михайлович

Суддя  Булгакова Г.М.
Попаснянський районний суд Луганської обл. ви-

кликає як відповідачів у судові засідання для розгляду
цивільних справ за позовом ПАТ КБ “Приватбанк” про
стягнення заборгованості:

на 30.08.2016 
12.00 Шевченко Сергій Миколайович
на 07.09.2016 р.
13.00 Кашенцев Віталій Іванович
14.00 Кононченко Леонід Миколайович

Суддя Архіпенко А.В.
на 19.09.2016 р.
11.00 Базаєв Валерій Валерійович

Суддя  Мозолева Т.В.
У разі неявки відповідачів у призначений час або

неповідомлення про причини неявки справу буде роз-
глянуто за їх  відсутності за наявними доказами на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.
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Малинський районний суд Житомирської області
викликає у судове засідання Мартиненко Олену Ана-
толіївну як відповідача по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «ПриватБанк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором в розмірі
44943,92 грн, яке відбудеться о 09.30 год. 15 ве-
ресня 2016 року в приміщенні суду за адресою: м.
Малин, площа Соборна, 6.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута
по суті за її відсутності. 

Суддя С. Д. Міхненко

Калинівський районний суд Вінницької області викликає
Петренка Олександра Івановича, місце проживання якого
невідоме, останнє місце перебування: вул. Багговутівська,
буд. 28, кв. 51, м. Київ по цивільній справі за позовом Мель-
ничук Віктора Миколайовича до Поліхун Василя Івановича,
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Перша», третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на
боці позивача, Петренко Олександр Іванович, про стягнення
матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення дорож-
ньо-транспортної пригоди, в судове засідання, яке відбу-
деться об 11:00 год. 30 серпня 2016 року за адресою: м.
Калинівка, вул. В.Нестерчука, 70, каб. № 7, Вінницької об-
ласті. У разі неявки відповідача в судове засідання справу
буде розглянуто за його відсутності за наявними в справі
доказами. Суддя Каращук О. Г.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання відповідача по справі
за позовом Слабиш Лариси Олександрівни про ви-
знання права власності на земельну ділянку в по-
рядку спадкування за законом нa 16.09.2016 року o
08.30:

— Свердловська міська рада, останнє відоме за-
реєстроване місце перебування — м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без Вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Теребовлянський районний суд Тернопільської області викли-
кає на судове засідання як відповідача Вінніченка Павла Святос-
лавовича (останнє відоме місце реєстрації: м. Хмельницький, вул.
Суворова, 50, кв. 1), місце перебування якого невідоме, у цивіль-
ній справі за позовом Вінніченка Ольги Мирославівни до Вінні-
ченка

Павла Святославовича про розірвання шлюбу.
Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 05 вересня 2016

року в приміщенні Теребовлянського районного суду за адресою:
м. Теребовля, вул. Князя Василька, 116, Тернопільської області.
Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення проти позову та докази. У разі неявки відпові-
дач повинен повідомити суд про причини.

У разі неявки відповідача без поважної причини справу роз-
глянуть без нього за наявними у справі доказами.

Суддя І. І. Бойко

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Марченко Надію Дмитрівну про те, що 12 ве-
ресня 2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні
Роменського міськрайонного суду Сумської області за
адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12,
буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Марченко Надії Дмит-
рівни про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач Марченко Надія Дмитрівна вважається повідомле-
ною про час і місце розгляду справи і у випадку її
неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської об-
ласті викликає Полянського Вячеслава Михайловича,
останнє відоме місце проживання: вул. Коцюбин-
ського, буд. 32, кв.9, м. Дрогобич Львівської області;
місце реєстрації невідоме, на судове засідання відпо-
відачем у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26.09.2016 року о
09.30 год. в приміщенні Дрогобицького міськрайон-
ного суду Львівської області за адресою: м. Дрогобич,
вул. Війтівська Гора, 39, каб. 10, суддя Нагірна О.Б. У
разі неявки Полянського Вячеслава Михайловича,
справу буде розглянуто за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами.

Немирівський районний суд Вінницької області
викликає Сарбаш Андрія Григоровича як відповідача
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 28 вересня 2016
року о 9.00 годині за адресою: м. Немирів, вул. Шев-
ченка, 27, суддя Алєксєєнко В.М.

У випадку неявки відповідача в судове засідання
справу буде розглянуто без його участі на підставі
наявних доказів. 

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (ад-
реса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. № 84, каб. № 210,
суддя Волошин Є.В.) викликає у судове засідання, яке від-
будеться 26 вересня 2016 року о 09 годині 30 хвилин, гро-
мадянина Юрікова Павла Сергійовича як відповідача 
по цивільній справі №202/2164/14-ц; провадження 
№ 2/202/2364/2016 за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк», Юрі-
кова Павла Сергійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причини неявки, справу буде вирішено на підставі на-
явних даних і постановлено заочне рішення.

Суддя Волошин Є. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Шалухіної Лариси Григорівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач по справі Шалухіна Лариса Григорівна, яка
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Єнакієве,
вул. Садова, буд. 18, викликається до суду (м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5, каб. 304), на 02.09.2016 р. о
10 год. 00 хв. для участі у розгляді 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 у його відсутність.

Суддя І. В. Решетняк

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру,5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Сирової Вікторії Володимирівни про стягнення заборгова-
ності. Відповідач по справі Сирова Вікторія Володимирівна,
яка зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Жда-
нівка, вул. Енгельса, буд. 5, викликається до суду (м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 304) на
02.09.2016 р. об 11 год. 00 хв. для участі у розгляді 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 у його відсутність. 

Суддя І. В. Решетняк

Балтський районний суд Одеської області викли-
кає в судове засідання відповідача Гриценка Воло-
димира Вікторовича для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до нього про стяг-
нення заборгованості по кредитному договору. Су-
дове засідання відбудеться 17.10.2016 року о 09:00
год. в приміщенні Балтського районного суду. У разі
неявки в судове засідання відповідача справа може
бути розглянута за його відсутності за наявними у
справі доказами.

Суддя О. М. Ільніцька

Балтський районний суд Одеської області викликає
в судове засідання відповідачку Гайбріхт Світлану Во-
лодимирівну для розгляду цивільної справи за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до неї про стягнення
заборгованості по кредитному договору. Судове засі-
дання відбудеться 20.10.2016 року о 09:00 год. в при-
міщенні Балтського районного суду. У разі неявки в
судове засідання відповідачки справа може бути роз-
глянута за її відсутності за наявними у справі дока-
зами.

Суддя О. М. Ільніцька

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання відповідача по справі за по-
зовом ТОВ «Кредитні ініціативи» про стягнення
заборгованості на 26.09.2016 року о 13.00:

— Зарицький Сергій Сергійович, 20.06.1982 року
народження, останнє відоме зареєстроване місце
проживання (перебування) — м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без Вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Дацко Олександр Олегович, 31.01.1962

р.н., зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Лаза-
ренка, 36, кв. 7 — на підставі ст.ст. 133, 135, 2975 КПК
України Вам необхідно з’явитись 31.08.2016, 01.09.2016
та 02.09.2016 о 10 годині до УСБУ в Житомирській об-
ласті: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, 7, до слід-
чого Заріцького М.М., р.т. (0412)405287, для участі у
слідчих та процесуальних діях у кримінальному провад-
женні № 22015060000000023 від 20.05.2015, за ч. 1 ст.
258-3 КК України.

Деснянський районний суд м. Києва викликає Ільченка
Михайла Романовича в зв’язку з розглядом цивільної
справи за позовом Ільченко В.А. до Ільченка М.Р., третя
особа: Деснянська районна в м. Києві державна адмініс-
трація, Деснянський районний відділ Головного управління
ДМС у м. Києві, Ільченко О.М., Ільченко П.М., Ільченко
P.M., Максимчук І.М., яка діє в своїх інтересах та інтересах
малолітніх дітей Максимчук Д.М., Максимчук М.М., про
визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням, на 30.09.2016 року о 10-00 год.

За адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36.
У разі неявки відповідача або представника відповідача

в судове засідання без поважних на те причин, справа буде
розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі
доказів. Суддя Н. Г. Таран

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Гнатюк Любов Георгіївну, останнє відоме місце про-
живання в м. Чернівці, вулиця Трояндова, 4/4, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі за
позовом Гелети Г.О., Гелети С.О. до Вас про усунення
перешкод в користуванні власністю, шляхом ви-
знання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, на 10-00 годину 12 вересня
2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафед-
ральна, 4, кабінет № 4.

У разі Вашої неявки в судове засідання справу буде
розглянуто у Вашу відсутність.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ,
вул. Вознесенський узвіз, 10 Б, каб. 50) викликає на
02.11.2016 на 14 год. 30 хв. Перебийніс Ігоря Павло-
вича як відповідача у цивільній справі №760/1438/16-ц
(№2-2430/16) за позовом Свашенка Валерія Івановича
до Перебийніс Ігоря Павловича, третя особа Приват-
ний нотаріус Київського міського нотаріального ок-
ругу Литвиненко Ольга Миколаївна про визнання
недійсним договору купівлі-продажу та витребування
майна із чужого незаконного володіння.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності
відповідача.

Суддя Коробенко С. В.

У провадженні Шевченківського районного суду м.
Києва знаходиться цивільна справа за позовом Ма-
лого Миколи Павловича до Малої Тетяни Іванівни про
розірвання шлюбу.

Розгляд зазначеної справи повторно призначено на
31 жовтня 2016 року о 15 годині 00 хвилин у Шевчен-
ківському районному суді м. Києва (адреса суду: м.
Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. 405).

Суд викликає у судове засідання Малу Тетяну Іва-
нівну як відповідача. Явка до суду є обов’язковою. У
разі неявки відповідача, справа буде розглянута за на-
явними матеріалами.

Суддя О. Ф. Малинников

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа за
позовом Макіянц Аркадія Аршаковича до Макіянц Га-
лини Дмитрівни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житловим приміщенням.

Суд викликає відповідача Макіянц Галину Дмитрівну
в судове засідання, яке відбудеться 01.09.16 року о 14-
00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м.Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб.506. 

Суддя Ревуцький С.І., тел. (код 06153) 3-51-09. Явка
до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде роз-
глянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

Втрачені довірителем
примірник Договору  про
участь у ФФБ №2629 ММ від
28.08.2007 року, та додат-
кова угода до договору про
участь у ФФБ №2629 ММ від
28.08.2007 року, та довідка
про 100% інвестування
об’єкту по договору №2629
ММ від 28.08.2007 р., укла-
дені між ПАТ АКБ «Аркада»
та Коваленком Дмитром Во-
лодимировичем, 

вважати недійсними.

Втрачені довірителем
примірник Договору  про
участь у ФФБ №2630 ММ від
28.08.2007 року, та додат-
кова угода до договору про
участь у ФФБ №2630 ММ від
28.08.2007 року, та довідка
про 100% інвестування
об’єкту по договору №2630
ММ від 28.08.2007 р., укла-
дені між ПАТ АКБ «Аркада»
та Коваленком Дмитром Во-
лодимировичем, 

вважати недійсними.

Славутицький міський суд Київської області викли-
кає в судове засідання Бригинця Леоніда Анатолійо-
вича, 24.01.1973 року народження, як відповідача у
цивільній справі № 377/451/16-ц за позовом Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «ОТП Факторинг
Україна» до Бригинця Леоніда Анатолійовича про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбу-
деться 30 серпня 2016 року об 11 годині 30 хвилин у
залі суду №1 за адресою: Київська область, м. Славу-
тич, Невський кв-л, буд. 3-А, суддя Орел А.С. Одно-
часно повідомляємо, що копію позовної заяви з
додатками ви зможете отримати в приміщенні суду.

Суддя Орел А.С.

Аділов Саміл Шахінович, 05.06.1979 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Добропілля, вул. Комарова, 16, викликається до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/2215/16-ц за
позовом ПАТ Комерційного Банку «ПриватБанк» до
Аділова Саміла Шахіновича про стягнення заборгова-
ності. Судове засідання відбудеться 31.08.2016 року
о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі не-
явки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

Пакін Олександр Григорович, 18.07.1970 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
Добропільський р-н, с. Новодонецьке, вул. Куйби-
шева, 3/11, викликається до Добропільського міськ-
районного суду Донецької області як відповідач по
цивільній справі № 227/2500/16-ц за позовом ПАТ Ко-
мерційного Банку «ПриватБанк» до Пакіна Олександра
Григоровича про стягнення заборгованості. Судове за-
сідання відбудеться 31.08.2016 року о 09:00 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає в якості відповідача Даневич Катерину
Олександрівну по цивільній справі №  361/2928/16-ц,
провадження 2/361/1979/16 р. за позовом Лебе-
динця Олександра Вікторовича до Даневич Катерини
Олександрівни про відшкодування шкоди, заподія-
ної залиттям квартири. Справу призначено до роз-
гляду на 31 серпня 2016 р. о 9-30 год. в приміщенні
суду за адресою: 07400, Київська область, м. Бро-
вари, вул. Грушевського, 2, каб. № 209-210 (2-й по-
верх).

Суддя А. О. Шинкар

Оболонський районний суд міста Києва викликає
як відповідача Щепановську Христину Олександрівну
(останнє відоме місце проживання: АР Крим, м. Севас-
тополь, вул. Кесаєва, буд. 5/1, кв. 27) у судове засі-
дання на 20.10.2016 року на 14 год. 00 хв. у зв’язку з
розглядом цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «Універсал Банк» до Щепа-
новської Христини Олександрівни про стягнення за-
боргованості.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача на підставі зібраних
по справі доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21,
суддя Яценко Н.О.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області викликає Деревенченка Олександра Леоні-
довича як відповідача по цивільній справі за позов-
ною заявою Деревенченко Наталі Вікторівни до
Деревенченка Олександра Леонідовича про розір-
вання шлюбу, яке призначено на 09-00 годину 08 ве-
ресня 2016 року за адресою: Миколаївська область,
м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. №3. У випадку
Вашої неявки справа буде розглядатися без Вашої
участі.

Суддя М. М. Ротар

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 16.08.2016 року розглянуто ци-
вільну справу №409/1777/16-ц за позовною заявою
Зубової Ганни Володимирівни до Козакова Андрія
Володимировича (92000, Луганська область, м. Лу-
тугине, кв. Шевченка, б.2, кв.98) про надання непов-
нолітній дитині права виїзду за кордон без згоди
батька та винесено заочне рішення про задоволення
позову.

Суддя Третяк О.Г.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропет-
ровської області (суддя Врона А.О.) викликає в су-
дове засідання, призначене на 12 вересня 2016 року
за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135,
каб.309, у справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення забор-
гованості, у якості відповідачів Астрединова Юрія
Миколайовича, Астрединову Наталію Анатоліївну,
останнє відоме місце проживання: вул. Треньова,
буд. 3, кв. 66, м. Донецьк. Судове засідання призна-
чене о 09:10 год.

У разі неявки відповідачів у судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути
розглянута за їх відсутністю.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості за договором кре-
диту.

Відповідачі Панченко Наталія Анатоліївна, Панченко
Олег Олександрович викликаються на 14 вересня 2016
року о 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова C.M.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області
повідомляє Євдокімова Миколу Васильовича (останнє ві-
доме місце проживання: Запорізька область, м. Мелітополь,
вул. Гетьмана Сагайдачного (Фрунзе), буд. 108) про те, що
13 вересня 2016 р. о 09 годині 00 хвилин в приміщенні Ме-
літопольського міськрайонного суду Запорізької області за
адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатись ци-
вільна справа за позовом Євдокімової Світлани Миколаївни
до Євдокімова Миколи Васильовича про визнання майна
спільною сумісною власністю подружжя та його розподіл.

З опублікуванням оголошення про виклик Євдокімов Ми-
кола Васильович по даній справі вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи і у випадку його неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Кучеренко В. В.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 26 ве-
ресня 2016 року об 11.00 годині в приміщенні суду
за адресою: Луганська обл., смт Біловодськ,
вул.Комсомольська, 30, Панкратова Олександра
Леонідовича: Луганська обл., м.Червонопарти-
занськ, кв. Ворошилова, буд. 8, кв. 48 в якості від-
повідача по цивільній справі № 408/6072/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Панкратова Олек-
сандра Леонідовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Суддя Булгакова Г.В.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 26 ве-
ресня 2016 року об 11.00 годині в приміщенні суду
за адресою: Луганська обл., смт Біловодськ,
вул.Комсомольська, 30, Полянського Андрія Михай-
ловича: Луганська обл., м.Свердловськ, вул. Гага-
ріна, буд. 103, кв. 4 в якості відповідача по цивільній
справі № 408/4188/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Полянського Андрія Михайловича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Булгакова Г.В.
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ПОгОДА НА зАвТРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 28 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +12 +17    +28 +33
Житомирська +11 +16    +28 +33
Чернігівська +12 +17    +28 +33
Сумська +10 +15    +28 +33
Закарпатська +12 +17    +28 +33
Рівненська +12 +17    +28 +33
Львівська +10 +15    +28 +33
Івано-Франківська +10 +15    +28 +33
Волинська +11 +16    +28 +33
Хмельницька +12 +17    +28 +33
Чернівецька +10 +15    +28 +33
Тернопільська +12 +17    +28 +33
Вінницька +12 +17    +28 +33

Oбласть Нiч          День
Черкаська +12   +17   +28  +33
Кіровоградська +12   +17   +28  +33
Полтавська +12   +17   +28  +33
Дніпропетровська +12   +17   +28  +33
Одеська +15   +20   +28  +33
Миколаївська +12   +17   +28  +33
Херсонська +14   +19   +28  +33
Запорізька +13   +18   +28  +33
Харківська +12   +17   +28  +33
Донецька +14   +19   +28  +33
Луганська +12   +17   +28  +33
Крим +12   +17   +27  +32
Київ +15   +17   +29  +31

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Пригоди богатирів 
на батьківщині  
Івана Піддубного 

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

СВЯТО СИЛИ. Ім’я Івана Піддубного — славного сина ук-
раїнської  землі — десятиліттями гриміло на спортивних
аренах світу. Шестиразовий чемпіон світу з греко-римської
боротьби, чемпіон чемпіонів, людина-легенда, чиє ім’я зо-
лотими літерами вписано в спортивний  літопис усього світу
ХХ століття, —  гідний приклад для наслідування. Свідчення
цього — щорічне Всеукраїнське свято богатирської сили на
призи пам’яті Івана Піддубного, яке збирає найкращих си-
лачів, численних гостей на історичній  батьківщині Івана
Максимовича в селі Красенівка Чорнобаївського району.

Вдячні нащадки і земляки славетного богатиря  зібралися
наприкінці серпня, аби не тільки вшанувати пам’ять слав-
ного земляка, а й порадіти успіхам сьогоднішніх рекордсме-
нів. Чого тільки не було тут — і змагання  «Найспортивніше
село-2016», і богатирське шоу «Найсильніша людина свя-
та-2016», і показові виступи вихованців Європейської фе-
дерації лао-тайських бойових мистецтв «Білий лотос», і
виставки та розважальна програма для дітей, багато пісень
і музики. Родзинкою, звісно, став турнір з греко-римської
боротьби за участю майстрів спорту міжнародного класу.
Він ще раз засвідчив: силачі в Україні не перевелися.  На-
городи переможців у ваговій категорії до 97 кг одержали
Євген Савєта з Донецької області, що нині проживає на По-
лтавщині; Андрій Дегтярьов із Запоріжжя (друге місце) та
луганчанин Дмитро Кременєв (нині проживає в Києві). У ва-
говій категорії до 130 кг переміг Микола Кучмій (Київ, До-
нецьк), друге місце посів Ігор Дідик (Вінниця, Запоріжжя),
третє — Владислав Вороний (м. Дніпро). Абсолютним чем-
піоном турніру визнано Миколу Кучмія.

У змаганні за звання найсильнішої людини свята переміг
Роман Науменко з Красенівки. Другим став Віктор Качур
(Богодухівка Чорнобаївського району). Спортсмен із Києва
Микола Ткачук встановив всеукраїнський рекорд з підняття
32-кілограмової гирі в поштовху. Він виконав вправу 172
рази. Рекорд офіційно зафіксувала представниця Книги
рекордів України. Як розповів журналістам спортсмен, як-
би не пекуче сонце, він, напевне, міг би піднімати гирю
ще…

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Учетвер-п’ятницю від-
булося жеребкування

групових турнірів Ліги
чемпіонів та Ліги Європи,
яке  визначило  найближ-
чих суперників україн-
ських клубів на євроарені.
Та  якщо київське «Дина-
мо» і луганська «Зоря» на
цьому етапі лише розпоч-
нуть боротьбу, то донець-
кому «Шахтареві»,  щоб
потрапити до групового
турніру Ліги Європи, до-
велося пройти  двораундо-
вий відбір. На жаль,  у ква-
ліфікації Ліги чемпіонів
гірники поступилися
швейцарському «Янг Бой-
зу» і змушені були втіша-
тися в другому за прес-
тижністю європейському
футбольному турнірі. У
четвер донецький «Шах-
тар» обіграв турецький
«Істанбул Башакшехір» у
матчі-відповіді плей-оф
кваліфікації розіграшу Лі-
ги Європи сезону
2016/2017 років та вийшов
до групового турніру зма-
гань.

Паулу Фонсека, для якого
як головного тренера «Шах-
таря»  це був 10-й поєдинок,
на матч-відповідь з турець-
ким клубом виставив той
самий склад, що виходив  на
поле у виїзній грі в Стамбу-
лі.

З перших хвилин  гри у
Львові «помаранчево-чор-
ні» захопили територіальну
перевагу, подовгу розігрую-
чи м’яч і намагаючись про-
водити позиційні атаки.
Перше  напруження  біля
воріт «Істанбул Башакше-
хір» сталося на 13-й хвили-
ні, коли Ісмаїлі легко розіб-
рався з опонентом і   пробив
у ближній кут. Голкіпер гос-
тей перевів м’яч на кутовий.

Незабаром «гірники» та-
ки досягли свого, однак  ар-
бітр угледів порушення
правил з боку Феррейри. А
на 22-й хвилині рахунок та-
ки  було відкрито: Ісмаїлі
виконав сильний простріл, і
Аттамах вразив власні во-
рота.

«Істанбул» ще не збирав-
ся здаватися і  другу поло-
вину зустрічі розпочав ак-
тивніше, однак  футболісти
«Шахтаря» вирішили цього
разу не випробовувати до-
лю. Після кількох спроб
Тайсона, Марлоса і Фреда
рахунок так і не змінився.
Проте підопічним Пауоло
Фонсеки таки вдалося заби-
ти гол, який вирішив питан-
ня щодо переможця: Мар-
лос заробив пенальті і сам
його реалізував.

За цим поєдинком  футбо-
лісти київського «Динамо»
спостерігали, вже знаючи
своїх суперників у групово-
му турнірі Ліги чемпіонів.
Український чемпіон потра-

пив до групи В, де зіграє з
португальською «Бенфі-
кою», італійським «Наполі»
та турецьким «Бешикта-
шем» .

Коментуючи підсумки
жеребкування,  наставник
киян Сергій Ребров висло-
вив упевненість, що команда
має хороші шанси на вихід
до  плей-оф: «Результати
жеребкування, вважаю, ціл-
ком прийнятні для нас. Як і
торік, у нас рівна група —
три чемпіони своїх країн, а
також віце-чемпіон одного з
топ-чемпіонатів Старого

Світу. Потрібно готуватися
до кожної гри, однаково на-
лаштовуватися на будь-яко-
го суперника і ставити перед
собою найскладніші завдан-
ня. І так було б  за будь-яких
підсумків жеребкування для
нас… Потрібно, щоб не тіль-
ки я, а й хлопці розуміли,
що, хоч би яка група нам 
судилася, готуватися  треба
до кожного суперника, до-
кладно аналізувати гру і по-
казувати той футбол, якого
від нас чекають вболіваль-
ники», — сказав головний
тренер «Динамо». 

Уболіватимемо за трьох 
НОВИЙ СЕЗОН. У груповому турнірі єврокубків 
Україну представлятимуть «Динамо», «Шахтар» та «Зоря»

Віктор Коваленко не забив у четвер туркам, однак
сподівається стати результативним бомбардиром збірної

ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів УЄФА.

Груповий турнір
Група А: 
ПСЖ (Франція), «Арсенал» (Ан-
глія), «Базель» (Швейцарія), «Лу-
догорец» (Болгарія)
Група В: 
«Бенфіка» (Португалія), «Наполі»
(Італія), «Динамо» (Україна), Бе-
шикташ (Туреччина)
Група С: 
«Барселона» (Іспанія), «Манчестер
Сіті» (Англія), «Боруссія Менхен-
гладбах» (Німеччина), «Селтік»
(Шотландія)
Група D:
«Баварія» (Німеччина), «Атлетіко»
(Іспанія), ПСВ (Нідерланди), ФК
«Ростов» (Росія)
Група E:
ЦСКА (Росія), «Баєр» (Німеччина),
«Тоттенгем» (Англія), «Монако»
(Франція)
Група F:
«Реал Мадрид» (Іспанія), «Борус-
сія Дортмунд» (Німеччина), «Стор-
тинг» (Португалія), «Легія» (По-
льща);
Група G: 
«Лестер Сіті» (Англія), «Порту»
(Португалія), «Брюгге» (Бельгія),
«Копенгаген» (Данія).
Група H:
«Ювентус» (Італія), «Севілья» (Іс-
панія), «Ліон» (Франція), «Динамо
Загреб» (Хорватія)
Календар матчів «Динамо» у Лізі

чемпіонів—2016/2017
13 вересня. «Динамо» — «Наполі»
28 вересня. «Бешикташ» — «Ди-
намо»
19 жовтня. «Динамо» – «Бенфіка»
1 листопада. «Бенфіка» – «Динамо»
23 листопада. «Наполі» – «Динамо»
6 грудня. «Динамо» – «Бешикташ»

Ліга Європи. 
Груповий турнір

Група А: 
«Манчестер Юнайтед» (Англія),
«Фенербахче» (Туреччина), «Феєно-
орд» (Голландія), «Зоря» (Україна)
Група Н: 
«Шахтарµ (Україна), «Брага»
(Португалія), «Гент» (Бельгія),
«Кон’яспор» (Туреччина)

ПЕРША КОМАНДА

Шевченко викликає
лідерів і легіонерів

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко
викликав 31 гравця для підготовки та участі в матчі відбірного
раунду чемпіонату світу 2018 року проти Ісландії, повідомляє
офіційний сайт Федерації футболу України.

Воротарі: Андрій П’ятов, Микита Шевченко ( «Шахтар»), Де-
нис Бойко («Бешикташ», Туреччина)

Захисники: Артем Федецький («Дармштадт», Німеччина),
Олександр Кучер, Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Іван Ор-
дець, Сергій Кривцов   («Шахтар»), Євген Хачеріді («Динамо»),
Павло Ксьонз («Карпати», Львів), Едуард Соболь («Зоря», Лу-
ганськ)

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Сергій
Рибалка, Віталій Буяльський, Денис Гармаш («Динамо»), Та-
рас Степаненко, Максим Малишев, Віктор Коваленко («Шах-
тар»), Олександр Караваєв, Іван Петрик («Зоря»), Євген Ко-
ноплянка («Севілья», Іспанія), Роман Безус («Сент-Трюйде»,
Бельгія), Владлен Юрченко («Байєр», Німеччина), Олександр
Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Євген Шахов (ПАОК, Гре-
ція)

Нападники: Роман Зозуля («Бетіс», Іспанія), Євген Селез-
ньов («Шахтар»), Артем Довбик, Денис Баланюк («Дніпро»).

Нагадаємо, матч Україна — Ісландія відбудеться 5 вересня
на полі НСК «Олімпійський», та через санкції ФІФА пройде без
вболівальників.
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