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ЦИФРА ДНЯ

Євробачення-2017
прийматиме столиця

РІШЕННЯ. Київ став переможцем конкурсу серед міст-пре-
тендентів на право приймати наступний конкурс Євробачення
в Україні. Про це під час брифінгу в Будинку уряду повідомив
генеральний директор Національної телекомпанії України Зу-
раб Аласанія. Місцем проведення визначено Міжнародний
виставковий центр на Лівому березі.

Під час голосування 19 голосів членів організаційного комі-
тету було віддано саме за столицю, Одесу підтримало лише
двоє, один із членів оргкомітету утримався, повідомляє УНІАН.

Міністр культури Євген Нищук зазначив, що важливою скла-
довою стало питання державних гарантій надання коштів на
всю інфраструктуру, включаючи організацію сцени або під’їз-
ди транспорту: «І такі гарантії було надано».

Буквально одразу на цю подію відреагував Президент Пет-
ро Порошенко. На своїй сторінці у Фейсбуці він висловився
так: «Київ став містом-господарем конкурсу «Євробачення-
2017»! Вітаємо та бажаємо киянам провести захід на найви-
щому рівні!».

ЦИТАТА ДНЯ

Ештон КартЕр:              «Я особисто 
вивчав

Стратегічний
оборонний
бюлетень 

і маю високу 
оцінку щодо

масштабів реформ 
у Збройних силах

України». 
секретар з питань оборони сШа про амбітність планів
керівництва України задля досягнення стандартів НатО

99,7%
становив, за даними Держстату, 

індекс споживчих цін (індекс інфляції) 
у серпні 2016 року порівняно з липнем

Чим розплатимося
за лимонад 

НЕБЕЗПЕЧНО. Українські діти страждають від надмірного
споживання шкідливих продуктів харчування 
і солодкої води

7

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
ad

vi
ce

no
w

.o
rg

.u
k

4

це вас цікавить

Скільки 
працюватимемо 
і відпочиватимемо
наступного 
року

«Актуальність програми субсидій для населення
з початку нового опалювального сезону» —
тема нашої прямої лінії. Гостем редакції буде
Віталій МУЗИЧЕНКО, директор департаменту
державної соціальної допомоги Міністерства
соціальної політики. Свої запитання ви
зможете поставити 13 вересня з 11.00 
до 12.00 год. за телефоном (044)230-06-91 

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

УВАГА!
Послуга за
приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн
на рік . . . . . . . . . . . 300 грн . . . . . . . . . . 564 грн

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

РОЗПОЧАЛАСЯ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ
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2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів Ук-
раїни від 6 березня 2013 р. № 114 «Про затвердження скоригованого проекту та ти-
тулу будови «Будівництво дільниці третьої лінії Харківського метрополітену від стан-
ції «Наукова» до станції «Проспект Перемоги».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 1 червня 2016 р. № 597-р
Київ

Про внесення зміни до пункту 1 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 22 жовтня 2014 р. № 1051
На часткову зміну абзацу другого пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів

України від 22 жовтня 2014 р. № 1051 «Про утворення комісії з ліквідації Дер-
жавного агентства екологічних інвестицій» затвердити головою комісії з лікві-
дації Державного агентства екологічних інвестицій заступника Міністра екології
та природних ресурсів — керівника апарату Вакараша Віктора Михайловича,
увільнивши від виконання цих обов’язків Лучинкіна єгора Сергійовича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 серпня 2016 р. № 603-р
Київ

Про передачу будівель військового 
містечка № 36 у м. Харкові до сфери 

управління Міністерства внутрішніх справ
Передати будівлі № 17, 42, 45, 47, 51, 54, 56, 57, 58, 65 військового містечка

№ 36 по вул. Семінарській, 46, у м. Харкові із сфери управління Міністерства
оборони до сфери управління Міністерства внутрішніх справ. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 серпня 2016 р. № 620-р
Київ

Про визнання спроможними об’єднаних 
територіальних громад
Закарпатської області

1. Відповідно до підпункту 1 пункту 3 розділу II «Прикінцеві положення» За-
кону України від 25 грудня 2015 р. № 925-VIII «Про внесення змін до Закону Ук-
раїни «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо особливостей
державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб» ви-
знати спроможними об’єднані територіальні громади Закарпатської області, в
яких 25 жовтня 2015 р. обрано на перших виборах депутатів сільської, міської
ради, сільського та міського голову, згідно з додатком.

2. Закарпатській облдержадміністрації під час розроблення перспективного
плану формування територій громад області врахувати визнані згідно з пунктом
1 цього розпорядження спроможними об’єднані територіальні громади області.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 31 серпня 2016 р. № 620-р

ПЕРЕЛІК
спроможних об’єднаних територіальних громад Закарпатської
області, в яких 25 жовтня 2015 р. обрано на перших виборах

депутатів сільської, міської ради та сільського, міського голову

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 31 серпня 2016 р. № 622-р
Київ

Про схвалення остаточного звіту 
за результатами реалізації спільного 
з Європейським банком реконструкції 

та розвитку проекту модернізації після 
завершення будівництва енергоблока № 2

Хмельницької атомної електростанції 
та енергоблока № 4 Рівненської атомної

електростанції і спільного з Європейським
співтовариством з атомної енергії проекту

для підвищення безпеки зазначених 
енергоблоків

Схвалити остаточний звіт за результатами реалізації спільного з європей-
ським банком реконструкції та розвитку проекту модернізації після завершення
будівництва енергоблока № 2 Хмельницької атомної електростанції та енергоб-
лока № 4 Рівненської атомної електростанції і спільного з європейським спів-
товариством з атомної енергії проекту для підвищення безпеки зазначених енер-
гоблоків.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відміну рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 

від 13.11.2015 № 345/2015/4411-06 «Про застосування адекватних 
заходів у відповідь на дискримінаційні та недружні дії з боку 

Республіки Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності України — підприємств кондитерської

та пивоварної галузей»
Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровироб-

ника від демпінгового імпорту» та Закону України «Про зовнішньоеконо-
мічну діяльність» 08.09. 2016 Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі
(далі – Комісія) розглянула подані Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України матеріали стосовно доступу українських товарів на ринок
Республіки Білорусь.

За результатами розгляду зазначених матеріалів Комісія прийняла рі-
шення від 08.09.2016 № 360/2016/4411-05, згідно з яким відмінила рішення
Комісії від 13.11.2015 № 345/2015/4411-06 «Про застосування адекватних
заходів у відповідь на дискримінаційні та недружні дії з боку Республіки
Білорусь щодо законних прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної
діяльності України – підприємств кондитерської та пивоварної галузей».

Рішення Комісії набирає чинності з дня опублікування цього повідомлення.
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі

Назва 
спроможної 
об’єднаної 
територіальної 
громади 

Код населеного пункту — 
адміністративного центру 
спроможної об’єднаної 
територіальної громади 
згідно з КОАТУУ 

Назва населеного 
пункту — 
адміністративного 
центру спроможної 
об’єднаної 
територіальної 
громади 

Назва 
територіальної 
громади, що 
входить до складу 
спроможної 
об’єднаної 
територіальної 
громади 

Назва району чи міста 
обласного значення, 
до якого входить 
адміністративний 
центр спроможної 
об’єднаної 
територіальної 
громади 

Тячівська  2124410100 м. Тячів Тячівська міська 
Руськополівська 
сільська 
Лазівська 
сільська 

Тячівський район 

Вільховецька 2124485801 с. Вільхівці Вільховецька 
сільська 
Вільховецько-
Лазівська 
сільська 
Добрянська 
сільська 

—«— 

 

р  р        
«Проспект Перемоги» 

  

будівельна довжина у двоколійному обчисленні, кілометрів — 0,548 
у тому числі:   
станція, кілометрів — 0,288 
тупики, кілометрів — 0,253 
перегінні тунелі, кілометрів — 0,007 
експлуатаційна довжина, кілометрів — 1,098 
кількість станцій — 1 
кількість пішохідних виходів — 4 
довжина станційних платформ, метрів — 104 
пропускна спроможність дільниці, пар поїздів — 40 
провізна спроможність дільниці, тис. пасажирів на годину — 18 
кількість робочих місць (у тому числі новостворених) — 36 
експлуатаційна швидкість, кілометрів на годину — 35,5 
обсяг пасажирських перевезень за рік (розрахунковий),  
млн. пасажирів 

— 48,18 

кількість вагонів у поїзді, одиниць — 5 
загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах 
станом на 1 січня 2016 р., тис. гривень 

— 689290,004 

у тому числі:    
будівельних робіт  — 410702,543 
устатковання, меблів, інвентарю — 141997,21 
інші витрати — 136590,251 
із загальної кошторисної вартості виконано станом на 1 січня 
2016 р., тис. гривень 

— 335309,326 

у тому числі:    
будівельних робіт — 232297,819 
устатковання, меблів, інвентарю — 33044,158 
інші витрати — 69967,349 
тривалість завершення будівництва, місяців — 8 
річна потреба:   
електричної енергії, тис. кВт!г — 7233,205 
тяги, тис. кВт!г — 5487,41 
інші навантаження з урахуванням коефіцієнта одночасності, 
тис. кВт!г 

— 1745,795 

води, тис. куб. метрів — 10,194 
четверта черга: дільниця від станції «Олексіївська» до станції 
«Проспект Перемоги» (цивільна оборона) 

   

кількість об’ єктів додаткових пристроїв (цивільна оборона), 
одиниць 

— 5 

кількість улаштувань додаткових пристроїв, одиниць — 7 
кількість робочих місць (у тому числі новостворених) — 12 
загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах 
станом на 1 січня 2016 р., тис. гривень 

— 208754,709 

у тому числі:   
будівельних робіт — 140658,009 
устатковання, меблів, інвентарю — 25969,39 
інші витрати — 42127,31 
із загальної кошторисної вартості виконано станом на 1 січня 
2016 р., тис. гривень 

— 18359,51 

у тому числі:   
будівельних робіт — 14958,419 
інші витрати — 3401,091 
тривалість завершення будівництва, місяців — 24 
річна потреба:   
електричної енергії, тис. кВт!г — 207,36 
інші навантаження з урахуванням коефіцієнта одночасності, 
тис. кВт!г 

— 207,36 

теплової енергії, млн. Гкал — 0,00048 
води, тис. куб. метрів — 4,672 
з них:   
перший пусковий комплекс   
кількість улаштувань додаткових пристроїв, одиниць — 7 
кількість робочих місць (у тому числі новостворених) — 12 
загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах 
станом на 1 січня 2016 р., тис. гривень 

— 9348,156 

у тому числі:   
будівельних робіт — 6067,568 
устатковання, меблів, інвентарю — 1567,295 
інші витрати — 1713,293 
із загальної кошторисної вартості виконано станом на 1 січня 
2016 р., тис. гривень 

— 6046,309 

у тому числі:   
будівельних робіт — 4952,495 
інші витрати — 1093,814 
тривалість завершення будівництва, місяців — 8 
другий пусковий комплекс    
кількість об’ єктів додаткових пристроїв (цивільна оборона), 
одиниць 

— 5 

загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах 
       

— 199406,553 

 

 р  р  уд ц    ц  
станом на 1 січня 2016р., тис. гривень 

 ,  

у тому числі:    
будівельних робіт — 134590,441 
устатковання, меблів, інвентарю — 24402,095 
інші витрати — 40414,017 
із загальної кошторисної вартості виконано станом на 1 січня 
2016 р., тис. гривень 

— 12313,201 

у тому числі:    
будівельних робіт — 10005,924 
інші витрати — 2307,277 
тривалість завершення будівництва, місяців — 24 
річна потреба:    
електричної енергії, тис. кВт!г — 207,36 
інші навантаження з урахуванням коефіцієнта одночасності, 
тис. кВт!г 

— 207,36 

теплової енергії, млн. Гкал — 0,00048 
води, тис. куб. метрів — 4,672 
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Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) 
з продажу активів ПАТ «ВБР»

на електронному торговельному майданчику АГРАРНА БІРЖА.
Номер лота:                               1,2  
Коротка назва лота/номер           Право вимоги за кредитними договорами
кредитного договору:               №ККMРPО.9596.034, ККMРGEN.167385.008

№ККMРGEN.167385.016  та договорами 
забезпечення виконання зобов’язань 

Місце проведення аукціону:     https://etp.agrex.gov.ua
Дата проведення аукціону:       13.10.2016 р.
Час проведення аукціону:         З 10:00 до 17:00
Детальна інформація 
по лоту (параметри, 
забезпечення, початкова                 http://torgi.fg.gov.ua:80/116860,
ціна, правила участі в аукціоні):      http://torgi.fg.gov.ua:80/116861

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу
активів ПАТ «ВБР» на електронному торговельному майданчику

ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів»
Номер лота:                                      255  
Коротка назва лота/номер 
кредитного договору:                      Право вимоги за кредитним дого-

вором №ККРОG.44923.014 та дого-
ворами забезпечення виконання
зобов’язань

Місце проведення аукціону:            http://cda.com.ua  
Дата проведення аукціону:              13.10.16 р.
Час проведення аукціону:               з 10:00 до 12:00
Детальна інформація по лоту
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна,правила участі в аукціоні):           http://torgi.fg.gov.ua:80/116877  

Попаснянський районний суд Луганської області викликає обвинуваче-
них Леміша Богдана Сергійовича, 18.02.1993 року народження, що мешкає
за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Кірова, 10б/56, та Лисиць-
кого Віталія Вікторовича, 12.04.1990 року народження, що мешкає за ад-
ресою: Луганська область, Марківський район, с. Курячівка, пров. Садовий,
4Б, щодо яких здійснюється спеціальне судове провадження, в судове за-
сідання у кримінальному провадженні №423/1750/16-к по обвинуваченню
Леміша Б.С. та Лисицького В.В. у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.
28, ч. 4 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК України,
яке відбудеться 15 вересня 2016 року о 08 год. 50 хв. в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6. У випадку неявки
обвинувачених, судове засідання буде відкладено на 09 год. 00 хв. 4 жовтня
2016 року. У випадку повторної неявки справу буде розглянуто за відсут-
ності обвинувачених.

16.09.2016 року о 10-00 годині у приміщенні Новоайдарського районного
суду Луганської області будуть слухатись цивільні справи №419/1833/16-ц,
№2/419/291/2016 за позовом Скрипнік Марини Юріївни до Скрипніка Рус-
лана Юрійовича про розірвання шлюбу. Суддя Л. Д. Добривечір

Втрачений судновий білет на судно «Прогресс-2М», №000422 від
15.05.2012 р., запис №4728, КН №001 СКУ на ім’я Гордєєва Андрія Ана-
толійовича

вважати недійсним.

Втрачений судновий білет судна «КИЕ-7553», виданий на ім’я Маг-

дика Сергія Борисовича, 

вважати недійсним.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької об-
ласті повідомляє Костильова Михайла Адольфовича (ос-
таннє відоме місце проживання та реєстрації: Донецька
область, м. Горлівка, с. Пантелеймонівка, вул. Дунайська,
13) про те, що 14 вересня 2016 року об 11 годині 30 хви-
лин в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду
Запорізької області за адресою: м. Мелітополь, вул.
Шмідта, 11, буде слухатись цивільна справа за позовом
Мічієнко Наталі Валентинівни до Костильова Михайла
Адольфовича за участю третьої особи органу опіки та
піклування виконавчого комітету Мелітопольської мі-
ської ради про стягнення аліментів та надання дозволу
на виїзд дитини за кордон без згоди батька.

З опублікуванням оголошення про виклик Костильов
Михайло Адольфович по даній справі вважається пові-
домленим про час та місце розгляду справи і у випадку
його неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Кучеренко В. В.

До старшого слідчого військової про-

куратури Миколаївського гарнізону Ка-

мінського Д.С. на 09 год. 00 хв. на

16.09.2016 за адресою: м. Миколаїв, вул.

Нікольська, 18-а для повідомлення про

підозру у вчиненні кримінальних право-

порушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.

1 ст. 408 КК України у кримінальному

провадженні № 42015150410000042 від

09.01.2015 викликається військовос-

лужбовець військової частини А2320 по-

лковник Стороженко Сергій Іванович,

31.03.1975 року народження.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає
цивільні справи за позовом ТОВ «Бахмут-Енергія»
до Герасименко Тамари Петрівни (справа 
№ 219/6955/16-ц); Бакшеєва Костянтина Олексан-
дровича (справа № 219/6952/16-ц) про стягнення
заборгованості за теплову енергію.

Відповідачі Герасименко Тамара Петрівна, ос-
таннє відоме суду місцезнаходження: Донецька
обл., м. Бахмут, вул. Кузнечна (Ковальська), 9/3;
Бакшеєв Костянтин Олександрович, останнє ві-
доме суду місцезнаходження: Донецька обл.,
м. Бахмут, вул. Ювілейна, 16/14, викликаються на
13 вересня 2016 р. на 14 год. 30 хв. до суду (каб.
№ 203) для участі у розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення на позов та докази. У випадку неможли-
вості прибуття, відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки. За інших обставин роз-
гляд справ відбудеться за їх відсутності. 

Суддя Дубовик Р.Є.

Краснолиманським міським судом
Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Волошина
Олександра Анатолійовича до Волоши-
ної Інни Володимирівни про розірвання
шлюбу.

Відповідач Волошина Інна Володи-
мирівна викликається до каб. № 18
суду на 15 вересня 2016 року на 08 го-
дину 30 хвилин для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута за її відсутності за на-
явними доказами. 

Суддя Бікезіна О.В.

Козелецький районний суд Чернігів-
ської області викликає відповідача
Скидана Сергія Сергійовича, 5 липня
1992 року народження, останнім відо-
мим місцем проживання якого є: смт
Десна, вул. Ювілейна, б. 2, кв. 44 Козе-
лецького району Чернігівської області,
в судове засідання на 09.45 годину 16
вересня 2016 року (17000, смт Козе-
лець, вул. Свято-Преображенська, 7
Чернігівської області) у справі за позо-
вом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний банк «ПриватБанк» м.
Дніпропетровська до Скидана Сергія
Сергійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Суддя Соловей В.В.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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оголошення

16.02.2015 р.
Сичкар Дмитро Георгійович, справа № 420/74/15-ц
Крючков Володимир Вікторович , справа № 420/40/15-ц
19.02.2015 р.
Мішуткина Олена Володимирівна
Сафарова Тетяна Вячеславівна
Верещагін Сергій Пантелеймонович
Гагарін Юрій Володимирович, справа № 420/108/15-ц
Нізова Юлія Олександрівна, справа № 420/101/15-ц
26.02.2015 р.
Тернавська Олена Сергіївна, справа № 420/241/15-ц 
Адамян Сергiй Михайлович
Никифоров Сергій Сергійович
10.03.2015 р.
Цапко Андрій Васильович, справа № 420/267/15-ц
Голіков Денис Станіславович, справа № 420/260/15-ц
Очнева Любов Василiвна, справа № 420/269/15-ц
Кравцова (Шалімова) Тетяна Анатоліївна, справа № 420/256/15-ц
11.03.2015 p.
Сопнев Юрій Анатолійович, справа № 420/299/15-ц
Провоторов Михайло Борисович 
Тарануха Олена Олександрiвна, справа № 420/283/15-ц
12.03.2015 p.
Комаров Ігор Вячеславович, справа № 420/330/15-ц
Аміров Роман Станіславович, справа № 420/193/15-ц
Голінко Наталія Петрівна, справа № 420/322/15-ц
Лагута Олександр Євгенович, справа № 420/324/15-ц
Степанчук Анатолій Вікторович, справа № 420/327/15-ц
19.03.2015 p.
Хренов Євген Валерійович, справа №420/365/15-ц
Моргунов Ігор Михайлович, справа №420/358/15-ц
Лободіна Людмила Миколаївна, справа № 420/221/15-ц
Леончук Максим Сергійович, справа № 420/381/15-ц
23.03.2015 p.
Клімчук Вячеслав Володимирович, справа № 420/403/15-ц
Пантелєєва Ірина Василівна, справа № 420/413/15-ц
24.03.2015 p. 
Коцюруба Віталій Олександрович, справа № 420/427/15-ц

Бакалов Олексій Олександрович, справа № 420/425/15-ц
Петрова Олена Вікторівна, справа № 420/426/15-ц
27.03.2015 p.
Журавльова Світлана Василівна, справа № 420/448/15-ц
Ізотова Ганна Анатоліївна, справа № 420/453/15-ц
01.04.2015 p.
Гаращенко Георгій Георгійович
Шевченко Ігор Вікторович, справа №420/459/15-ц
Букін Петро Володимирович, справа № 420/343/15-ц
2.04.2015 p.
Кононович Дар’я Олександрівна, справа № 420/471/15-ц
Соколов Сергій Олександрович, справа №420/494/15-ц
Жерехова Наталія Арестакесівна, справа № 420/493/15-ц
7.04.2015 p.
Серіков Роман Євгенійович, справа № 420/118/15-ц
Долотiн Роман Володимирович, справа № 420/170/15-ц
Аванесов Костянтин Юрійович, справа №420/114/15-ц
Тропезніков Сергій Вікторович, справа №420/516/15-ц
8.04.2015 p.
Передірій Сергій Олександрович, справа № 420/297/15-ц
Симонян Вячеслав Сергійович, справа № 420/331/15-ц
Лукаш Геннадій Іванович, справа № 420/284/15-ц
Деміденко Дмитро Сергійович, справа № 420/88/15-ц
15.04.2015 p.
Бобрицький Олександр Миколайович, справа № 420/542/15-ц
Шкуда Ромєя Насруллівна, справа №420/603/15-ц
20.04.2015 p.
Степанова Олена Олексіївна, справа № 420/641/15-ц
Ковальов Сергій Григорович
Костріков Дмитро Володимирович

Суддя Р.Р.Потапенко
про стягнення заборгованості судом були ухвалені заочні рішення, позовні
вимоги задоволені повністю.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по справах, що заочне рішення
може бути переглянуто Новопсковським районним судом Луганської обл.
шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочного рішення до
цього суду протягом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором з:

Загорій Світлани Сергіївни, 26.11.1979 року народження, уродженки м. Докучаєвськ Волнова-
ського району Донецької області, останнє місце мешкання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Пе-
ремоги, б. 17, яка викликається на 23 вересня 2016 року на 08:00 годину;

Лисенко Марини Михайлівни, 15.05.1984 року народження, уродженки м. Макіївки Донецької
області, останнє місце мешкання: Донецька область, м. Макіївка, 57-й квартал, б. 12, кв. 2, яка ви-
кликається на 23 вересня 2016 року на 08.30 годину;

Полосіної Олени Станіславівни, 24.09.1962 року народження, уродженки м. Макіївки Донецької
області, останнє місце мешкання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Липовецька, б. 12, кв. 4, яка
викликається на 23 вересня 2016 року на 10.00 годину;

Казакової Галини Михайлівни, 16.02.1963 року народження, уродженки м. Макіївки Донецької
області, останнє місце мешкання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Донецька, б. 10-а, яка ви-
кликається на 23 вересня 2016 року на 10.30 годину;

Никитюк Ірини Іванівни, 03.07.1966 року народження, уродженки м. Макіївки Донецької області,
останнє місце мешкання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Котовського, б. 1, яка викликається
на 23 вересня 2016 року на 11.00 годину;

Зіньковської Надії Леонідівни, 24.10.1951 року народження, уродженки м. Собінка Володими-
рівської області, останнє місце мешкання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Кірова, б. 3, кв.4,
яка викликається на 23 вересня 2016 року на 11.30 годину;

Вознюк Петра Петровича, 26.03.1972 року народження, уродженця м. Макіївка Донецької об-
ласті, останнє місце мешкання: Донецька область, м. Макіївка, кв. Північний, б. 22, кв. 45, який ви-
кликається на 23 вересня 2016 року на 13:30 годину.

Відповідачам пропонується надати до вищевказаної дати письмові заперечення щодо позову та
посилання на докази, якими він обґрунтовує. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Лутай A.M.

Великописарівський районний суд Сумської області викликає Коваленка Олексія Івано-
вича, 03.02.1970 року народження, уродженця с. Яблучне Великописарівського району Сум-
ської області, у судове засідання, яке відбудеться 19 вересня 2016 року о 08:10 у залі судових
засідань суду в смт В.Писарівка, вул. Борців Революції, 12 Сумської області, в якості відпо-
відача по цивільній справі №575/655/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк», представник
позивача: Сафір Федір Олегович, до Коваленка Олексія Івановича про стягнення заборгова-
ності.

Головуючий суддя по справі Савєльєва Алла Іванівна.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважної причини або неповідомлення

про причини неявки, справу буде розглянуто без його участі на підставі наявних матеріалів
справи.

У провадженні Голованівського районного суду Кіровоградської області, смт Голо-
ванівськ, знаходиться цивільна справа № 386/633/16-ц за позовом Публічного Акціо-
нерного Товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Ісаєвої Любові Федорівни про
стягнення заборгованості по кредитному договору.

Судовий розгляд справи призначено на 06 жовтня 2016 року на 09 год. 30 хв. у Го-
лованівському районному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна, 18.

Суд викликає Ісаєву Любов Федорівну у судове засідання як відповідача. Явка до
суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до суду та неповідомлення про причини
неявки справа буде розглянута за наявними у справі доказами з постановленням за-
очного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Макарівський районний суд Київської області в цивільній справі
№370/983/16-ц за позовом Мельника Віктора Степановича, Мельник
Інни Степанівни до СПД Коцарь Олега Івановича, Лишнянської сіль-
ської ради Макарівського району Київської області, Управління держ -
геокадастру у Макарівському районі Київської області про визнання
рішень сільської ради та державного акта на право власності на зе-
мельну ділянку недійсними, скасування запису про державну реєстра-
цію права власності на земельну ділянку, викликає у судове засідання,
яке відбудеться 13 вересня 2016 року о 10 год. 30 хв. відповідача Ко-
царь Олега Івановича, останнє відоме місце проживання: село Лишня
Макарівського району Київської області, вулиця Київська-17. У разі не-
явки відповідача у судове засідання справа буде розглянута за його
відсутності за наявними матеріалами справи. Судове засідання відбу-
деться в приміщенні Макарівського районного суду Київської області
за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, 35, кабінет №1.

Суддя М. Ю. Устимчук

Арцизький районний суд Одеської області викликає Білика Сергія
Петровича (адреса: м.Білгород-Дністровський, вул. Перемоги) як
відповідача по цивільній справі № 492/409/16-ц за позовом Білик
Майї Миколаївни до Білика Сергія Петровича про стягнення алімен-
тів на 19.09.2016 р. о 08 год. 15 хв., 29.09.2016 р. о 08 год. 30 хв. до
залу судових засідань № 1 Арцизького районного суду Одеської об-
ласті (м. Арциз Одеської області, вул. Соборна, буд. 29, суддя Гусєва
Н.Д., тел./факс: (04845) 3-12-43, 3-14-38) та пропонує надати запе-
речення проти позову та докази, якими вони обґрунтовуються. Суд
роз’яснює Білику С.П., що відповідно до ст. 74 ЦПК України, з опуб-
лікуванням оголошення по виклик його до суду, він вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи. У разі неявки Білика
С.П. у судове засідання або неповідомлення про причину неявки,
суд може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя Н. Д. Гусєва

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідач Коровіна Ганна Володимирівна викликається на 27 вересня
2016 року о 10:20 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по
суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хмельова C.M.

Рівненський міський суд викликає Пирогова Ігоря Миколайовича,
адреса останнього місця проживання: м. Рівне, вул. Князя Острозького,
18/60, як відповідача в судове засідання за позовом ПАТ «Акцент Банк»
до Пирогова Ігоря Миколайовича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться об 11 год. 30 хв. 16 вересня 2016 року в приміщенні Рів-
ненського міського суду за адресою: м. Рівне, вул. Шкільна, 1.

Явка до суду є обов’язковою.
Суддя Т. М. Бучко

Путивльський районний суд Сумської області викликає в якості від-
повідача Бубличенка Сергія Миколайовича, останнє відоме місце ре-
єстрації: с. Скуносове, Путивльський район, Сумська область, у
цивільній справі за позовом Нємцевої Діани Олександрівни до Бубли-
ченка Сергія Миколайовича про позбавлення батьківських прав, при-
значеній до розгляду на 15 вересня 2016 року о 10-00 годині в залі
суду (Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Путивльського,
буд. 54). В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на
підставі наявних в ній доказів.

Суддя Я. І. Данік

Біловодський районний суд Луганської
області викликає відповідача по справі
№408/6014/16-ц (2/408/1249/16) за позо-
вом Лукапьорової Наталії Олександрівни
до Лукапьорова Костянтина Леонідовича
про розірвання шлюбу. Судове засідання
відбудеться 15.09.2016 року о 08 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 Булгакова Г. В.

В провадженні Бориспільського міськрайон-
ного суду перебуває цивільна справа 
№ 359/3280/16-ц за позовом першого заступ-
ника прокурора Київської області, який діє в ін-
тересах держави в особі Київської обласної
державної адміністрації, Служби автомобільних
доріг у Київській області, до Бориспільської
районної державної адміністрації, Головного уп-
равління Держгеокадастру у Київській області,
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Центр Девелопмент АГ», Трипаніна Анатолія
Федоровича, Тріпаніної Євгенії Йосипівни, Кри-
сіна Олександра Валентиновича, Плахотнюка
Сергія Валентиновича, треті особи, які не заяв-
ляють самостійних вимог щодо предмета спору
на стороні відповідача: Боярин Олег Петрович,
Боярин Петро Ілліч, Плахотнюк Юрій Сергійо-
вич, Боярина Ольга Сергіївна, Вороніна Наталія
Юріївна, реєстраційна служба Бориспільського
міськрайонного управління юстиції, приватний
нотаріус Бориспільського районного нотаріаль-
ного округу Козій Анна Володимирівна, про ви-
знання недійсним рішення органу виконавчої
влади, про скасування рішення нотаріуса про
державну реєстрацію права власності на зе-
мельну ділянку, про скасування рішень держав-
ного реєстратора про державну реєстрацію
права власності на земельні ділянки, про витре-
бування земельних ділянок з незаконного во-
лодіння.

У зв’язку з цим суд викликає як відповідачів
Трипаніна Анатолія Федоровича, Трипаніну Єв-
генію Йосипівну та Крисіна Олександра Вален-
тиновича у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться
о 12 годині 00 хвилин 16 вересня 2016 року за
адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної
Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є.О.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Філатової О.В., Хаусто-
вої Л.С., Ковтун О.В. про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/3201/16-ц Фі-
латова Ольга Валеріївна, 26.08.1979 р.н., ос-
таннє відоме місце реєстрації якої: 
м. Макіївка Донецької області, с. Крупської,
вул. Давиденка, буд. 123, кв. 9, викликається
до суду на 10 жовтня 2016 року о 08.10 го-
дині, каб. № 15, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідач у справі № 233/3215/16-ц Ха-
устова Людмила Сергіївна, 02.09.1979 р.н.,
останнє відоме місце реєстрації якої: с. Ди-
ліївка Костянтинівського району Донецької
області, вул. Догаєва, буд.34, викликається
до суду на 10 жовтня 2016 року о 08.20 го-
дині, каб. № 15, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідач у справі № 233/2197/16-ц Ков-
тун Олег В’ячеславович, 21.03.1972 р.н., ос-
таннє відоме місце реєстрації якого: 
м. Костянтинівка Донецької області, вул.
Пушкінська, буд. 387, викликається до суду
на 10 жовтня 2016 року о 08.30 годині, каб.
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності.

Суддя О.С. Малінов

Біловодський районний суд Луганської
обл. викликає як відповідачів у судові засі-
дання для розгляду цивільних справ за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості:

на 26.09.16 року
16.40 — Сметанін Юрій Вікторович

Суддя Карягіна В.А.
Попаснянський районний суд Луганської

обл. викликає як відповідачів у судові засі-
дання для розгляду цивільних справ за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості:

на 14.09.2016 
09.00 — Северин Артем Геннадійович
на 25.10.2016 р.
08.00 — Кравчук Олег Анатолійович

Суддя Архіпенко А.В.
на 26.09.2016 р.
14.00 — Кадиров Рафаель Альвердович
13.30 — Цемерова Вікторія Вікторівна
13.00 — Бородін Микола Валентинович
14.30 — Кравченко Наталія Володими-

рівна
на 27.09.2016 р.
13.30 — Оліфиренко Олександр Анатолі-

йович
13.00 — Ратушнюк Олена Олегівна
14.00 — Гайворонський Олег Павлович

Суддя Закопайло В.А.
У разі неявки відповідачів у призначений

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

Апеляційний суд м. Києва повідомляє,
що цивільна справа за апеляційною скар-
гою Введенської Ю.О. від імені та в інте -
ресах Дякович С.М. на рішення
Подільського районного суду м. Києва від
05 лютого 2016 року у цивільній справі за
позовом Дякович С.М. до ТОВ «Агенція
«Укрконсалтинг», ТОВ «Фінансова компа-
нія «Дельфін», треті особи: приватний но-
таріус КМНО Побединська В.О., ТОВ
«Досконалий Друк, Дизайн, Дистрибуція»
про визнання договору фіктивним, не-
дійсним, застосування наслідків недійс-
ності правочину, призначена до розгляду
в приміщенні Апеляційного суду м. Києва
за адресою: м. Київ, вулиця Солом’ян-
ська, 2 А о 09 годині 40 хвилин 06 жовтня
2016 poкy.

В судове засідання викликаються:
Дякович Світлана Миколаївна: 04208,

м. Київ, вул. В.Порика, 15, кв. 99;
ТОВ «Фінансова компанія «Дельфін»:

49000, м. Дніпро, вул. Чкалова, 6, оф. 14;
Приватний нотаріус КМНО Победин-

ська В.О.: 04070, м. Київ, вул. Сковороди,
7, кв. 5;

ТОВ «Досконалий Друк, Дизайн, Дис-
трибуція»: 03065, м. Київ, бул. І. Лепсе,
10.

З опублікуванням оголошення про ви-
клик особи вважаються повідомленими
про час, день та місце судового засідання.

Суддя Н. О. Прокопчук

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул.
Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ТОВ «Фінансова
компанія «Позика» до Трусова Дениса Анато-
лійовича про стягнення заборгованості. Відпо-
відач по справі Трусов Денис Анатолійович
(зареєстрований за адресою: 85206, м. Дзер-
жинськ, вул. 91 Дивізії, 3/73), викликається на
15 вересня 2016 року на 11-00 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Н.В.Нємиш

Садгірський районний суд м. Чернівці повторно
викликає Цуркан Олену Георгіївну, 23.05.1978 року
народження, місце проживання якої зареєстроване у
м. Чернівці, вул. Головна, 210, кв. 37, та Цуркан Мак-
сима Костянтиновича, 22.09.1987 народження, заре-
єстрованого у м. Чернівці, вул. Головна, 210, кв. 37,
як відповідачів по справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначений на 16.09.2016 p. о
09.00 год. у приміщенні Садгірського районного
суду: м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

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

Суддя Мілінчук С.В.

Арцизький районний суд Одеської області викликає
Білика Сергія Петровича (адреса: м. Білгород Дністров-
ський, вул. Перемоги) як відповідача по цивільній справі
№ 492/402/16-ц за позовом Білик Майї Миколаївни до Бі-
лика Сергія Петровича про розірвання шлюбу на
19.09.2016 р. о 08 год. 00 хв., 29.09.2016 р. на 08 год. 15
хв. до залу судових засідань № 1 Арцизького районного
суду Одеської області (м. Арциз Одеської області, вул.
Соборна, буд. 29, суддя Гусєва Н.Д., тел./факс (04845) 
3-12-43, 3-14-38) та пропонує надати заперечення проти
позову та докази, якими вони обґрунтовуються.

Суд роз’яснює Білику С.П., що відповідно до ст. 74
ЦПК України з опублікуванням оголошення по виклик
його до суду, він вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи. У разі неявки Білика С.П. у судове
засідання або неповідомлення про причину неявки, суд
може ухвалити заочне рішення на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Н.Д. Гусєва

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідача по справі за позовом
Дрєєвої О.Г. про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням, яке відбу-
деться 21.09.2016 року о 08.30:

Комлєв Юрій Геннадійович, останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування): Луганська обл.,
смт Станиця Луганська;

Мєлєжик Інна Іванівна, останнє відоме зареєстроване
місце проживання (перебування): Луганська обл., смт
Станиця Луганська;

Комлєва Олександра Юріївна, останнє відоме зареєс-
троване місце проживання (перебування): Луганська
обл., смт Станиця Луганська.

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

Суддя Г.В. Булгакова

Вінницький міський суд Вінницької області повідом-
ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 в
залі судових засідань № 13 14.09.2016 року о 14.30 го-
дині відбудеться підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Поповича
Сергія Геннадійовича у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений По-
пович Сергій Геннадійович, який зареєстрований та про-
живає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Перемоги,
55а, кв. 71.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі
головуючого Іванченка Я.М., суддів Гайду Г.В., Прокоп-
чук А.В.

Новопсковський районний суд Луганської області повідомляє про те, що по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» до:
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Долинський районний суд Івано-Франківської області
повторно викликає Коник Анастасію Ярославівну,
10.01.1991 року народження, зареєстровану за адресою:
м. Долина, пр. Незалежності, 10/18 Івано-Франківської
області, як відповідачку в цивільній справі 
№ 343/1503/16-ц за позовом до неї ПАТ «Акцент-Банк»
про стягнення заборгованості по кредитному договору.
Розгляд даної справи призначено на 28 вересня 2016
року о 13.30 год. в приміщенні Долинського районного
суду Івано-Франківської області за адресою: м. Долина,
вул. Обліски, 115 Івано-Франківської області.

Явка відповідачки до суду є обов’язковою. В разі її не-
явки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя І.М.Лицур

Долинський районний суд Івано-Франківської області
повторно викликає Тужиляка Руслана Степановича,
17.10.1976 року народження, зареєстрованого за адресою:
м. Долина, вул. Грушевського, 14/20 Івано-Франківської об-
ласті, як відповідача по цивільній справі № 343/1496/16-ц
за позовом до нього ПАТ комерційний банк «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості по кредитному договору.

Розгляд даної справи призначено на 28 вересня 2016
року о 13.00 год. в приміщенні Долинського районного
суду Івано-Франківської області за адресою: м. Долина,
вул. Обліски, 115 Івано-Франківської області.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі його не-
явки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя І.М. Лицур

Долинський районний суд Івано-Франківської області
повторно викликає Чорну Оксану Василівну, останнє ві-
доме місце проживання якої: с. Слобода-Болехівська До-
линського району Івано-Франківської області, як
відповідачку в цивільній справі № 343/1493/16-ц за позо-
вом до неї ПАТ комерційний банк «ПриватБанк» про стяг-
нення боргу за кредитним договором.

Розгляд даної справи призначено на 28 вересня 2016
року о 14.00 год. в приміщенні Долинського районного
суду Івано-Франківської області за адресою: м. Долина,
вул. Обліски, 115 Івано-Франківської області.

Явка відповідачки до суду є обов’язковою. В разі її не-
явки справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя І. М. Лицур

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 18 жовтня 2016 року на
10:30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Олексан-
дрія, вул. Першотравнева, 30, під головуванням судді
Бугайченко Т.А. відбудеться засідання по цивільній
справі №398/429/16-ц за позовом ПАТ «КБ «Надра» до
Кадієва Олександра Гаджиакайовича (29.08.1958 р.н.,
остання відома адреса місця реєстрації: Кіровоградська
обл., м. Олександрія, вул. Першотравнева, буд. 51, кв.
18) про стягнення кредитної заборгованості.

У разі неявки Кадієва Олександра Гаджиакайовича в
судове засідання, справа буде розглядатися за його від-
сутності за матеріалами справи.

Красноокнянським районним судом Одеської області
викликається в судове засідання на 15 год. 00 хв.
17.10.2016 року за адресою: смт Окни, вул. Шевченка, 4,
як відповідач Окинський Броніслав Броніславович,
26.04.1972 р. народження, місце народження с. Новогре-
чановка, Чкаловський район, Кокчетавська область, Казах-
стан, місце проживання (перебування) та реєстрації якого
невідоме, у справі №506/505/16-ц за позовом Окинської
Оксани Леонідівни до Окинського Броніслава Броніславо-
вича про розірвання шлюбу. З опублікуванням оголо-
шення  про виклик відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи. У разі неявки відповідача
в судове засідання без поважних причин або неповідом-
лення про причини неявки справа може бути розглянута в
його відсутність. Суддя П. В. Криворучко

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
(адреса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. № 84, каб.
№ 210, суддя Волошин Є.В.) викликає у судове засідання,
яке відбудеться 21 вересня 2016 року о 10 годині 00 хви-
лин, громадянина Бацьких Юрія Олександровича в якості
відповідача по цивільній справі №202/4616/16-ц; провад-
ження № 2/202/2361/2016 за позовною заявою Мотор-
ного (транспортного) страхового бюро України до
Бацьких Юрія Олександровича про відшкодування
шкоди в порядку регресу. У разі неявки та невиконання
обов’язку повідомити суд про причини неявки, справу
буде вирішено на підставі наявних 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 позовною заявою Стахової Рус-
лани Володимирівни до Мазура Вячеслава Любомировича
про витребування автомобіля з чужого незаконного воло-
діння. Відповідач по справі викликається до суду (м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для участі у
розгляді справи по суті: Мазур Вячеслав Любомирович,
який мешкає: 86400, Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Правди, буд. 38, на 15 вересня 2016 р. на 08 год. 00 хв. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «При-
ват Банк» до Ісаченко Марини Никанорівни про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі викликається до суду
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302) для
участі у розгляді справи по суті: Ісаченко Марина Никано-
рівна, яка мешкає: 86483, Єнакіївський район, м. Вугле-
гірськ, Донецька область, вул. Станкевського, буд. 5, кв.
23 на 14 вересня 2016 р. на 14 год. 15 хв.

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

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «При-
ват Банк» до Босої Тетяни Миколаївни про стягнення
заборгованості. Відповідачка по справі викликається до
суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302)
для участі у розгляді справи по суті: Боса Тетяна Микола-
ївна, яка мешкає: 84500, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Оборони, буд. 55, на 14 вересня 2016 р. на 14 год. 30 хв.

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

Суддя Фролова Н. М.

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Клименко Віктора Олександровича, Клименко Ок-
сану Володимирівну як відповідачів по цивільній справі
№ 426/8010/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» до Клименка Віктора Олек-
сандровича, Клименко Оксани Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в судове
засідання, яке відбудеться 16 вересня 2016 року о 14.30
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М.А. Гашинський

Сватівський районний суд Луганської області ви-
кликає Куркіна Віталія Олександровича як відпові-
дача по цивільній справі № 426/6067/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват банк» до Куркіна Віталія
Олександровича про стягнення заборгованості в су-
дове засідання, яке відбудеться 16 вересня 2016
року о 17.30 годині в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

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

Суддя М.А. Гашинський

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Семка Василя Ярославовича як відпові-
дача у справі за позовом Семко Оксани Василівни до
Семка Василя Ярославовича про розірвання шлюбу, яке
відбудеться о 13 год. 00 хв. 23 вересня 2016 року в при-
міщенні Рожнятівського районного суду за адресою: смт
Рожнятів, вул. Шкільна, 15. Останнє відоме місце зна-
ходження відповідача: смт Перегінське, вул. Ярослава
Мудрого, 28, Рожнятівського району, Івано-Франківської
обл.

Місце знаходження відповідача на даний час не ві-
доме. Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані
повідомляти суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Г.В. Калиній

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська
(адреса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. № 84, каб.
№ 210, суддя Волошин Є.В.) викликає у судове засі-
дання, яке відбудеться 20 вересня 2016 року о 12 годині
30 хвилин, громадянина Медведєва Михайла Олексан-
дровича як відповідача по цивільній справі 
№ 202/4738/16-ц; провадження № 2/202/2395/2016 за
позовною заявою Медведєвої Юни Юріївни до Медве-
дєва Михайла Олександровича про стягнення аліментів
та надання дозволу на виїзд дитини за кордон.

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

Суддя Волошин Є.В.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької об-
ласті повідомляє Мельничука Сергія Вікторовича (ос-
таннє відоме місце проживання: Київська область, м.
Буча, бульвар Б. Хмельницького, буд. 11, кв. 44) про те,
що 22 вересня 2016 р. о 14 годині 00 хвилин в примі-
щенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізь-
кої області за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11
буде слухатись цивільна справа за позовом Мельничук
Оксани Миколаївни до Мельничука Сергія Вікторовича
про стягнення аліментів на неповнолітню дитину.

З опублікуванням оголошення про виклик Мельничук
Сергій Вікторович по даній справі вважається повідом-
леним про час та місце розгляду справи і у випадку його
неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Кучеренко В.В.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє як відповідача ФОП Мельник Ольгу Па-
влівну про те, що розгляд цивільної справи за позовом
Шишкіна Віктора Володимировича до ФОП Мельник
Ольги Павлівни про розірвання договору на поставку та
виконання робіт, повернення коштів, відшкодування
збитків та моральної шкоди відбудеться о 10 год. 30 хв.
18 жовтня 2016 року в приміщенні Києво-Святошин-
ського районного суду Київської області, який знахо-
диться за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

У випадку вашої неявки в судове засідання справа
буде розглянута за вашої відсутності на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя А.Я. Волчко

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Крюкова Юрія Миколайовича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/6300/16-ц
за позовною заявою Ліхно Дмитра Олеговича до
Крюкова Юрія Миколайовича про стягнення забор-
гованості за договором позики, що відбудеться 14
вересня 2016 року о 09.00 год.

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

Суддя О.М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Кравченка Станіслава Юрійовича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/6302/16-ц
за позовною заявою Ліхно Дмитра Олеговича до
Кравченка Станіслава Юрійовича про стягнення за-
боргованості за договором безпроцентної позики,
що відбудеться 14 вересня 2016 року о 09.30 год.

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

Суддя О.М. Попова

Татарбунарський районний суд Одеської області ви-
кликає на 09.15 год. 15.09.2016 р. як відповідача 
Колесніченка Вадима Михайловича по цивільній справі
№ 515/1073/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Колес-
ніченка Вадима Михайловича про стягнення заборго-
ваності.

Суд пропонує Колесніченку Вадиму Михайловичу
подати письмові пояснення та всі наявні докази по
справі. У разі неявки відповідача в судове засідання або
визнання причини його неявки неповажною, справа
може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Семенюк Л.А.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання відповідача по справі
за позовом Дьоміної Ірини Володимирівни про ви-
знання права власності в порядку спадкування за за-
коном на 16.09.2016 року о 08.00:

Свердловська міська рада, останнє відоме заре-
єстроване 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

Рішенням 13 сесії 7 скликання Долинянської сільської
ради Обухівського району Київської області №109 від
17.08.2016 року прийнято рішення про ліквідацію До-
шкільного навчального закладу «Веснянка» Долинян-
ської сільської ради, код ЄДРПОУ 40221412,
місцезнаходження: Київська обл., Обухівський р-н., 
с. Долина, вул. Миру, 6.

Ліквідаційна комісія: голова ліквідаційної комісії —
Поповіченко О.М., члени ліквідаційної комісії — Кріпка
Н.М., Герасимюк Д.В.

Заяви кредиторів приймаються у письмовому вигляді
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до 3убкової
Раїси Олександрівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі викликається до суду (м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5, кім. 302), для участі у розгляді
справи по суті.

Зубкова Раїса Олександрівна, яка мешкає: 86493, Єнакіїв-
ський район, м. Юнокомунарівськ, Донецька область, вул. Тре-
тьякова, буд. 21, кв. 89 на 14 вересня 2016 p. на 14 год. 00
хвил.

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

Суддя Фролова Н.М.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. К. Вернера, 107) ви-
кликає в судове засідання на 23 вересня 2016 року о 10
годині 30 хвилин Федорову Олену Юріївну, останнє ві-
доме місце проживання за адресою: с. Крива Балка, вул.
Садова, 40 як відповідача в цивільній справі за позовом
Федорова Андрія Олександровича до Федорової Олени
Юріївни про розірвання шлюбу.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причини неявки справу буде вирішено без вашої
участі за наявними у справі доказами і постановлено за-
очне рішення.

Суддя Кожокар Т.Я.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Циганока Вадима Георгійовича, останнє відоме
місце проживання: вул. Комарова, 19-21/103, м. Чер-
нівці як відповідача по цивільній справі за позовом
КС «Західна кредитна група» до  Циганока Вадима
Георгійовича про стягнення суми в судове засідання
на 09 годину 00 хвилин 20 вересня 2016 року за ад-
ресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет
№ 16.

В разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто без вашої участі.

Суддя Гончарова І.М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Колбіна С.М.
Підозрюваний Колбін Сергій Миколайович,

29.10.1969 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133,
135, 297-5 КПК України викликається 13 вересня
2016 року о 10:00 годині до старшого слідчого
слідчого відділу прокуратури Херсонської області
Одайника В.Б. за адресою: вул. Залаегерсег,14, 
м. Херсон, каб. №3, тел. (0552)352131, для прове-
дення слідчих та процесуальних дій за його участю
як підозрюваного у кримінальному провадженні
№42014190000000024 від 27.02.2014, за ч.3 ст.110,
ч.3 ст.365 КК України

Курляк Надія Степанівна, 09.01.1960 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: м. Київ,
вул. Кулібіна, буд. 4/2, кв. 91, викликається до Свя-
тошинського районного суду м. Києва як відповідач
в цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Універсал Банк» до Курляк Надії
Степанівни про стягнення заборгованості. Судове за-
сідання відбудеться о 09 годині 45 хвилин
22.09.2016 року в приміщенні суду за адресою: м.
Київ, вул. Жилянська, 142, зал 7. У разі неявки від-
повідача до суду справу буде вирішено на підставі
наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Миколаєць І. Ю.

Маловисківський районний суд Кіровоградської області
по цивільній справі за позовом Шраменка Олексія Івано-
вича до Смолінської селищної ради Миловисківського
району Кіровоградської області, Шраменко Олени Мико-
лаївни, Бринзи Катерини Миколаївни та Бринзи Сергія Вік-
торовича про визнання права власності на майно за
набувальною давністю викликає в судове засідання як
співвідповідачів Бринзу Катерину Миколаївну та Бринзу
Сергія Вікторовича на 14 вересня 2016 року з 09-00 го-
дини. В разі неявки відповідача в судове засідання, справа
буде розглянута за його відсутності на підставі доказів, які
є в матеріалах справи. З опублікуванням цього оголо-
шення відповідач вважається належним чином повідомле-
ним про дату, час та місце розгляду справи.

Суддя Кратко Д.М.

Роздільнянський районний суд Одеської області ви-
кликає на судове засідання Башлика Олександра Воло-
димировича, 08.04.1976 року народження, у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційного Банку «ПриватБанк» до Башлика Олексан-
дра Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором у сумі 11764,87 грн.

Судове засідання відбудеться 26.09.2016 року о 10.30
годині в приміщенні Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Роз-
дільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.

У випадку вашої неявки в судове засідання цивільна
справа буде розглянута без вашої присутності.

Суддя С.І. Гринчак

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Німетуллаєва С.Н.
Підозрюваний  Німетуллаєв Сейтумер Нуріди-

нович, 10.06.1952 р.н., відповідно до вимог ст.ст.
133, 135, 297-5 КПК України викликається 14 ве-
ресня 2016 року  о 10:00 годині до старшого слід-
чого СВ УСБУ України в Херсонській області
Круглика О.М.  за адресою: м. Херсон, вул. Кірова,
б. 1, каб. 23 (тел. 0552 - 42- 21 -49) для прове-
дення слідчих та процесуальних дій за його
участю як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 22014230000000048 від 22.10.2014 за
ч.1 ст 110 КК України.

Втрачені суднові білети серія ЯКИ № 3920,

серія ЯКИ № 3919, серія ЯКИ № 3917, серія ЯКИ №

3915, серія ЯКИ № 3916, серія ЯКИ № 3918, серія

ЯКИ № 0109, видані на ім’я судновласника Відкрите

акціонерне товариство «Яготинський рибгосп» 

24 травня 2007 року державним комітетом рибного

господарства України, державною організацією

«Виконавче бюро», 

вважати недійсними.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Барановського Сергія Васильовича,
08.07.1976 року народження, в судове засідання по
кримінальному провадженню № 1-кп/323/57/16 за
обвинуваченням Барановського Сергія Васильовича
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч.
2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 263-1; ч. 2 ст. 28, ст. 113;
ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ст. 113 КК України, яке відбу-
деться 16 вересня 2016 року о 14-00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Запорізька область, 
м. Оріхів, вул. Чумацька, 23, каб. № 12. 

Суддя Плечищева О.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
(при здійсненні спеціального досудового 

розслідування)
Підозрюваний Дацко Олександр Олегович,

31.01.1962 р.н., зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, вул. Лазаренка, 36, кв. 7 - на підставі ст.ст. 133,
135, 2975 КПК України Вам необхідно з’явитись
13.09.2016, 14.09.2016 та 15.09.2016 о 10 годині до
УСБУ в Житомирській області: м. Житомир, вул. Фе-
щенка-Чопівського, 7, до слідчого Заріцького М.М., р.т.
(0412)405287, для участі у слідчих та процесуальних
діях (виконання вимог ст. 290 КПК України) у кримі-
нальному провадженні № 22015060000000023 від
20.05.2015, за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає
відповідача Саніна Юрія Михайловича у судове засі-
дання на 18.10.2016 року на 09 год. 00 хв. за адре-
сою: м. Харків, бульвар Б.Хмельницького, 32/38, для
участі у розгляді цивільної справи за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Саніна Юрія Михайловича про
стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача це оголошення вважа-
ється належним повідомленням і справу буде роз-
глянуто за наявними в справі матеріалами.
Відповідач у разі неявки з поважних причин зо-
бов’язаний повідомити суд про причини.

Суддя І. В. Бондарєва
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 11 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +10 +15    +23 +28
Житомирська +10 +15    +23 +28
Чернігівська +7 +12    +21 +26
Сумська +6 +11    +21 +26
Закарпатська +10 +15    +25 +30
Рівненська +10 +15    +24 +29
Львівська +10 +15    +23 +28
Івано-Франківська +10 +15    +25 +30
Волинська +10 +15    +24 +29
Хмельницька +10 +15    +25 +30
Чернівецька +10 +15    +25 +30
Тернопільська +10 +15    +25 +30
Вінницька +10 +15    +25 +30

Oбласть Нiч          День
Черкаська +10   +15   +23  +28
Кіровоградська +10   +15   +23  +28
Полтавська +9   +14   +21  +26
Дніпропетровська +10   +15   +23  +28
Одеська +14   +19   +25  +30
Миколаївська +11   +16   +25  +30
Херсонська +11   +16   +23  +28
Запорізька +10   +15   +23  +28
Харківська +6   +11   +20  +25
Донецька +6   +11   +20  +25
Луганська +6   +11   +20  +25
Крим +11   +16   +21  +26
Київ +12   +14   +25  +27

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Півтора століття
між Львовом 
і Чернівцями

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

ПОТЯГ З МИНУЛОГО. Це було вражаюче видовище: старо-
винний, філігранно відреставрований паровоз Л-3535, той са-
мий, що серед перших курсував між Львовом і Чернівцями, гу-
дів на повний свисток, викидав у трубу клуби чорного диму, ши-
пів в усі боки білою парою. Грав духовий оркестр, лунав вок-
зальний дзвін, сповіщаючи про прибуття потяга. Саме так було
150 років тому, коли у вересні 1866 року Буковина вперше по-
бачила диво-машину на щойно прокладеній залізниці Львів —
Станіслав (нині Івано-Франківськ) — Чернівці. Проект нової, не
баченої досі траси розробляли англійські інженери, а збудували
її українці в рекордні два роки — через мочарі, гори і дикі ліси.

Ретро-потяг із минулого зустрічали на чернівецькому пероні
керівники й співробітники Львівської залізниці, чернівчани з ке-
рівництвом на чолі. Зупиняючись в Івано-Франківську та Коло-
миї, він привіз зі Львова гостей — також із минулого, вбраних
за модою XIX століття. Манірні пані в довгих сукнях і капелюш-
ках з вуалями, галантні кавалери з оберемками квітів. Усі смія-
лися, раділи, вітали одне одного з подією, яку ми сьогодні по
праву називаємо цивілізаційною. Залізничне сполучення кар-
динально змінило життя. Після Чернівців, до слова, залізничну
гілку продовжили до Вадул-Сірета, а там — на Румунію, в Єв-
ропу. У чернівчан одразу ввійшло в традицію їздити до Відня на
вікенд у музеї і кав’ярні… 

Святкове дійство з нагоди ювілею історичної події супровод-
жувалося театралізованими виступами, танцювальними і пісен-
ними номерами. У рамках урочистих заходів виконувач обов’яз-
ків начальника регіональної філії «Львівська залізниця» Іван
Груник нагородив кращих працівників залізниці, відзначив ве-
теранів галузі. 

Перші потяги зі Львова до Чернівців йшли 12 годин, долаючи
щогодини 50 кілометрів, — нечувана для того часу швидкість.
Сучасний швидкісний дизель виробництва Крюківського ваго-
нобудівного заводу долає цю відстань за 3,4 години. Міністр ін-
фраструктури Володимир Омелян пообіцяв електрифікувати
гілку Львів — Івано-Франківськ — Чернівці, що дасть змогу ско-
ротити час проїзду між кінцевими станціями до 2 годин і 20 хви-
лин. За словами міністра, це буде перша в Україні система
швидкісного регіонального залізничного сполучення європей-
ського зразка. 

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Свої виступи в Ріо наші па-
ралімпійці розпочали в

семи видах спорту й одразу
засипали «бронзою» — сім
медалей одна за одною у пла-
ванні, дзюдо, легкій атлетиці.
Далі лише 24 сотих секунди
відділили  Дениса Дуброва
від першого місця на дистан-
ції 100 метрів брасом серед
плавців  з істотними вадами
кінцівок. Та найяскравішу
крапку змагального дня по-
ставив дворазовий чемпіон
Лондона Євген Богодайко. 

Хлопець із серця України,
полтавець із чарівною усміш-
кою, у якого права рука про-
блемна від народження, довів
усьому світові, що вислів
«людина з обмеженими мож-
ливостями» — це не про ньо-
го. Ще в 14 років Євген гучно
дебютував на європейській
першості, і з того часу лише
додавав у майстерності. За-
служений тренер України
Галина Бойко згадувала, як її
з подивом запитували тоді:
«Що це за «дитсадок» виграє
у всіх авторитетів?» А вже у
2011 році Євген був визнаний
кращим спортсменом Європи,
виборовши десять медалей. Із
XIV Паралімпійських ігор у
Лондоні вісімнадцятирічний
чемпіон привіз дві золоті та
дві срібні медалі. Тож до Ріо-
де-Жанейро  двадцятидво-
річний Богодайко поїхав  фа-
воритом. І одразу підтвердив

свій статус — став паралім-
пійським чемпіоном на сто-
метрівці в плаванні на спині.
Наш чемпіон обійшов британ-
ця Джонатана Фокса і виграв
з результатом 1:10.55.

«Завдяки батькам, які ста-
вилися до мене як до звичай-
ного хлопчика, я ніколи не
відчував, що маю якісь про-
блеми. Так само до мене ста-
вилися й у школі, на вулиці,
та й скрізь. Займався футбо-
лом, просто так бігав з хлоп-
цями. Якось мене побачили на
фото мої майбутні тренери з
плавання і попросили, аби
батьки привели до секції. Я
плавати не хотів, хоча на воді
вже тримався, але тренер
умовив мою маму, щоб  спро-
бував себе у цьому виді спор-
ту. А коли прийшов на перше
тренування, загорівся й одра-
зу сказав, що займатимуся
плаванням», — розповідав
після лондонського тріумфу
наш герой.  

Не буде перебільшенням
сказати, що наші паралім-
пійці — вже всі герої, неза-
лежно від того, які нагороди
здобудуть і чи здобудуть
взагалі. Та все-таки приємно
споглядати своїх на п’єдес-
талі. Приміром, першого зма-
гального дня найбільше по-
старалися плавці. 

Український плавець Де-
нис Дубров виграв срібну ме-
даль на стометрівці  брасом.
Він подолав дистанцію за
1:05.10. Більшу частину за-
пливу лідирував, але перед

фінішем поступився першим
місцем Кевіну Полу з ПАР,
час якого — 1:04.86.

Із семи бронзових нагород
три на рахунку підкорювачів
блакитних доріжок: призера-
ми Паралімпіади стали Ольга
Свидерська (у плаванні на
дистанції 100 метрів вільним
стилем), Оксана Хруль (у
плаванні на дистанції 100
метрів на спині) і Ярослав Се-
мененко (у плаванні на дис-
танції 100 метрів на спині),

Оля Свидерська виступає
в категорії S3 — для спорт -
сменів, які не можуть вико-
ристовувати в змаганнях но-
ги і тулуб. І це також її друга
Паралімпіада — у Лондоні
дівчина здобула два «сріб-
ла».  

Не новачок у паралімпій-
ському басейні і чарівна пол -
тавка Оксана Хруль. У Лон-
доні вона здобула «золото» на
п’ятдесятиметрівці батер-
фляєм із новим світовим ре-
кордом. Як підкориться ця
дистанція в Ріо, дізнаємося
незабаром. 

А першу нагороду нашій
збірній на Паралімпіаді-2016
приніс Роман Данилюк у
штовханні ядра. Українець із
Кременчука виборов бронзо-
ву медаль у категорії F12
(друга з трьох категорій не-
зрячих спортсменів).

Роман штовхнув снаряд на
15,94 метра, показавши кра-
щий особистий результат се-
зону. Перемогу в секторі здо-
був іспанець Кім Гонсалес

Лопес (16,44), «срібло» у Са-
мана Пакбаза з Ірану (15,98).

Підтримав почин легкоат-
летів Руслан Катишев, який
виграв бронзову медаль Па-
ралімпійських ігор зі стрибків
у довжину в змаганнях спор-
тсменів із найвищим рівнем
вад зору (категорія T11). 33-
річний досвідчений атлет
стрибнув на 6,20 метра. За-
значимо, що для Руслана Ка-
тишева ця медаль стала тре-
тьою на Паралімпіадах. На Іг-
рах-2012 в Лондоні він виграв
«золото» у стрибках у довжи-
ну, а також «бронзу» в по-
трійному стрибку.

І нарешті про наших дзю-
доїстів. На Паралімпіаді в
дзюдо виступають лише
спортсмени з вадами зору.

Юлія Галинська, яка вис-
тупала у ваговій категорії до
48 кг, перемогла в бронзовому
фіналі японку Шизуку Хан-
гай. У другій частині сутички
їй вдався прийом ко-учи-гарі,
який приніс і перемогу, і ме-
даль. Зазначимо, що на Пара-
лімпіаді-2012 у Лондоні Га-
линська також виборола
бронзову медаль Паралімпіа-
ди.

А Давид Хорава в бронзо-
вому фіналі для спортсменів
вагової категорії до 66 кг пе-
реміг Йонг Сік Парку. Сутич-
ка тривала 22 секунди, про-
тягом яких українець здійс-
нив кілька вдалих прийомів.
Поєдинок завершився після
того, як Хораві вдався прийом
уде-хішигі-уде-гатаме.

І «золото» Євгена Богодайка!
ПАРАЛІМПІАДА-2016. Перший змагальний день приніс Україні
сім бронзових медалей, одну срібну, а на завершення —
нагороду найвищої проби

Руслан Катишев знову довів реноме сильного стрибуна, а Юлія Галинська повторила своє лондонське досягнення

Євген Богодайко — триразовий  чемпіон!
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