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ЦИФРА ДНЯ

Бюджет внесуть 
до Ради вчасно

КОШТОРИС ДЕРЖАВИ. Цього тижня Кабінет Міністрів вне-
се на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на
2017 рік, як того вимагають Конституція і Бюджетний кодекс.
Про це написав Прем’єр-міністр Володимир Гройсман на своїй
сторінці у Facebook. «Зробимо це чи не вперше вчасно. Ми го-
тові до дискусій про те, яким має бути бюджет 2017 року. Ми
внесемо чесний бюджет — зрозумілий, за видатками і дохода-
ми. Це буде план дій на наступний рік», — написав Гройсман. 

Прем’єр підкреслив, що в документі визначено пріоритети і
закладено стимули зростання національної економіки, збере-
жено процес децентралізації, передбачено фінансування будів-
ництва доріг, програм підтримки аграріїв і вчителів. «Настав час
дивитися в очі проблемам і шукати їхнього розв’язання, — ци-
тує УНІАН слова глави уряду. — Я вірю в те, що дискусія навко-
ло бюджету дасть змогу збалансувати його таким чином, щоб
ми мали розвиток у 2017 році. Ми повинні оцінювати свої сили
і мати віру в те, як будемо жити завтра».

ЦИТАТА ДНЯ

Павло Розенко:
«Сьогодні 

уряд  
зацікавлений 

у тому, 
щоб субсидії

отримали всі, 
хто цього

потребує».
віце-прем’єр-міністр про те, що працюючі повинні
сплачувати за комунальні послуги не більш ніж 15% 
доходу

4,25 млн м3 на добу
становить імпорт до України природного

газу з Польщі після завершення ремонту
магістрального газопроводу 

на Львівщині

Тарифна грамота

НА ЧАСІ. Фахівці Київенерго відповіли на найактуальніші
запитання щодо гарячого водопостачання, з якими люди
звернулися до «Урядового кур’єра»
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Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка, евакуйований
до Старобільська, в цьому році
запропонував студентам 
повноцінне стаціонарне навчання

«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 

Ірина ПОЛІЩУК,  
«Урядовий кур’єр»

Традиційно з наближенням опалю-
вального сезону, коли збільшується

кількість наданих житлово-комуналь-
них послуг, у багатьох українців виника-

ють запитання щодо оплати їхньої вар-
тості. Особливо актуальні ці запитання
цьогоріч, після чергової зміни цін на
електроенергію й газ для населення. Ад-
же далеко не всі фінансово здатні покри-
ти ці видатки. Саме тому в порядок
нарахування субсидій було внесено змі-

ни, які мають полегшити оплату кому-
нальних послуг таким категоріям насе-
лення. 

Міністерство соціальної політики опі-
кується тими людьми, які через свої не-
високі доходи не можуть сплатити
вартість житлово-комунальних послуг.

Для цього вже понад 20 років діє програ-
ма житлових субсидій. Проте у звичай-
них українців часто виникає багато
запитань щодо процедури нараху-
вання субсидій. Тож очевидно, що
система потребувала доопрацю-
вання. 

Підхід до нарахування субсидії змінено
СОЦЗАХИСТ. Держава допоможе з оплатою житлово-комунальних послуг 
приблизно дев’яти мільйонам домогосподарств
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Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача Вилюс Станіслава Ми-
рославовича, останнє відоме місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Велика Китаївська,
92/98, гуртожиток, в судове засідання, яке призначене на 04.10.2016 року на 10 год.
00 хв., для розгляду справи за позовом Вилюс А.С. до Вилюс С.М. про стягнення алі-
ментів на утримання дитини та на утримання дружини. Адреса суду: м. Київ, пр. Мая-
ковського, 5-в, каб. 34. Суддя Грегуль О.В.

Втрачений оригінал Державного акта на право власності на зе-
мельну ділянку, розташовану за адресою: Україна, Луганська область, Ста-
нично-Луганський район, с. Передільськ, вулиця Радянська, № 56, серія ЛІ
№ 176470, виданий 30.11.2005 року на ім’я Письменного Анатолія Пилипо-
вича, вважати недійсним. 

Викрадені документи паспорт громадянина України АК 941922, довідка
про присвоєння ідентифікаційного номера (1065207022), пенсійне посвідчення
№110680, посвідчення ветерана війни-учасника війни В-I I  №460928, видані на

ім’я Гайда Галина Тимофіївна, вважати недійсними з 18.08.2016 р.  

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу за
позовною заявою Мурга Анни Володимирівни до Мурга Ігоря Анатолійовича
про надання дозволу на тимчасовий виїзд дитини за кордон без згоди
батька. Відповідач по справі Мурга Ігор Анатолійович, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Мазикових, будинок 
№ 27, квартира № 12, викликається на 19 вересня 2016 року на 13 годину
00 хвилин до Слов’янського міськрайонного суду Донецької області (До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т.А.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2), розглядається цивільна справа за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» до Оверкіної Ольги Вячеславівни, Овер-
кіна Олексія Олександровича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Оверкіна Ольга Вячеславівна (останнє відоме місце про-
живання: 87642, Донецька область, Новоазовський район, с. Виноградне, вулиця
Радянська, будинок 238-Б) викликається на 7 листопада 2016 року на 08 годину
30 хвилин до судді Кривошеєва Д.А. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Оверкін Олексій Олександрович (останнє відоме місце
проживання: 84629 Донецька область, м. Горлівка, вулиця Жукова, будинок 36,
квартира 69) викликається на 7 листопада 2016 року на 08 годину 30 хвилин до
судді Кривошеєва Д.А. для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Д.А. Кривошеєв

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотницького
Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України, у судове засідання, яке відбудеться
30 вересня 2016 року о 10 год. 00 хв. 31.08.2016 винесено ухвалу про задоволення
клопотанням прокурора. Здійснювати спеціальне судове провадження стосовно
Плотницького Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження, обвинуваченого
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258,
ч. 3 ст. 332 КК України. Явка до суду є обов’язковою!!! При собі необхідно мати
паспорт або документ, який посвідчує особу. Слухання кримінального провад-
ження відбудеться в приміщенні Подільського районного суду м. Києва за адре-
сою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28, під головуванням судді
Павленко О.О. У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається
належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Воловому Андрію Едуардовичу з’явитися в судове за-

сідання  27 вересня 2016 року на 10-30 годину до Амур-

Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетровська за

адресою: вул. Новоселівська, 9 (каб. 9) як відповідачу по

цивільній справі № 199/6949/16 за позовом Публічного

акціонерного товариства «Дельта Банк» до Волового Ан-

дрія Едуардовича про стягнення заборгованості за кре-

дитним договором. У разі неявки відповідача у судове

засідання справа буде розглянута за його відсутності на

підставі наявних матеріалів та постановлене заочне рі-

шення.
Суддя Якименко Л. Г.

Приазовський районний суд Запорізької області викликає від-
повідача Нечетайла Костянтина Олександровича, 17.07.1975 р.
н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, Ново -
азовський район, с. Сєдове, вул. Людникова, буд. 62, у судове
засідання по цивільній справі №2/325/453/2016 (325/995/16-ц) за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Нечетайла Костянтина Олек-
сандровича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке призначене на 19 вересня 2016 року о 09 годині 00
хвилин і відбудеться в приміщенні Приазовського районного
суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт При-
азовське Приазовського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи. Відповідач,
згідно зі ст. 77 ЦПК України, зобов’язаний повідомити суд про
зміну свого місця проживання (перебування) та про причини не-
явки в судове засідання. В разі неявки до суду, справа може бути
розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних дока-
зів.

Суддя Шеїна Л. Д.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд.
39 «А») розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Дятлової Олени Геннадіївни про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Дятлова Олена Геннадіївна, ІПН 2402506345,
останнє відоме місце проживання: м. Харцизьк, м-н Мета-
лургів, 41/28, викликається на 29 вересня 2016 року на 11.00
годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 1, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, а також усі наявні докази по справі. У випадку не-
прибуття до судового засідання відповідачу необхідно
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність на підставі наявних у них даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Тітова Т.А.

На виконанні у Солом’янському районному відділі державної
виконавчої служби м. Київ Головного територіального управ-
ління юстиції у місті Києві знаходиться виконавче провадження
ВП № 47805557 з примусового виконання наказу Господар-
ського суду м. Києва № 14/437-6/259-2012, виданого
12.05.2015, про зобов’язання Товариство автолюбителів «Авто-
стоянка-17» (03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення, 22, літ.
А, код 22868584) звільнити земельну ділянку по вул. Народного
Ополчення, 22-а в м. Києві та привести її у придатний для ко-
ристування стан за власний рахунок.

Проведення виконавчих дій призначено на 20.09.2016 р. о
09.00 год.

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій
області викликає Рака Сергія Івановича, 15.10.1964 року
народження, проживаючого за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Якова Новицького, буд. 7-А, кв. 19, для повідом-
лення про підозру та проведення за його участю слідчих,
процесуальних дій по кримінальному провадженню 
№ 22015080000000011 на 14 год. 00 хв. 16.09.2016 року,
які відбудуться у кабінеті № 102 слідчого відділу УСБУ в
Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Олександрівська, буд. 62.

Куйбишевський районний суд За-
порізької області викликає Лука-
шева Олексія Олександровича,
11.05.1979 р.н., в судове засідання,
яке призначене на 14 год. 30 хвилин
26 вересня 2016 року для розгляду
цивільної справи № 319/829/16-ц за
позовом Кулаги Оксани Олексан-
дрівни до Лукашева Олексія Олек-
сандровича про розірвання шлюбу,
яке відбудеться за адресою: вулиця
Центральна, 26-а, смт Більмак Біль-
мацького району Запорізької об-
ласті.

Суддя Горбачов Ю.М.

Борзнянський районний суд Чернігів-
ської області викликає в судове засі-
дання Кудряшова Олександра
Миколайовича, 22.04.1960 року народ-
ження, останнє відоме місце прожи-
вання: с. Шаповалівка Борзнянського
району Чернігівської області, як відпові-
дача у цивільній справі № 730/803/16-ц
за позовом Попівки Ніни Миколаївни до
Кудряшова Олександра Миколайовича
про поділ спільного майна, яке відбу-
деться 20 вересня 2016 року о 10.00 год.
в приміщенні суду за адресою: 
м. Борзна, вул. Незалежності, 4, Черні-
гівської обл.

У випадку вашої неявки справа буде
розглянута у вашу відсутність.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України
з опублікуванням оголошення про ви-
клик відповідач вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи.

Суддя О.А. Луговець

Березівський районний суд Одеської
області викликає як відповідача Лєбє-
дінського Олексія Євгеновича за позо-
вом Раухівської сільської ради
Березівського району Одеської області
про визнання особи такою, що втра-
тила право користування житлом, та
зняття його з реєстрації місця прожи-
вання, третя особа: Раухівське жит-
лово-експлуатаційне комунальне
підприємство.

Розгляд справи відбудеться о 09.00
год. 19 вересня 2016 р. у приміщені
суду за адресою: вул. Миру, 17, м. Бе-
резівка, Одеська область.

У разі неявки відповідача Лєбєдін-
ського О.Є. у судове засідання рішення
буде прийняте на підставі доказів, на-
явних у матеріалах справи.

Суддя Лебединський С.Й.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів -

АТ «Дельта Банк» на електронному 
торговельному майданчику ТОВ «ПРОФЕСІОНАЛ»

Номер лота: №№ 1796 - 1797  
Коротка назва лота/номер Права вимоги за кредитними 
кредитного договору: договорами.
Місце проведення аукціону: www.aykcion.com.ua
Дата проведення аукціону: 17.10.2016  
Час проведення аукціону: з 10:00:00 до 11:00:00    
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні): http://www.fg.gov.ua/

not-paying/liquidation/118-delta

Ємільчинський районний суд Житомирської
області викликає як відповідача Прибуленко Сні-
жану Юріївну у цивільній справі № 277/500/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Прибу-
ленко Сніжани Юріївни про стягнення заборгова-
ності в судове засідання, яке відбудеться об 11
годині 00 хвилин 15 вересня 2016 року за адре-
сою: Житомирська область, смт Ємільчине, вул.
Незалежності, 2. У разі неявки судове засідання
буде проведено за відсутності Прибуленко С.Ю.

Суддя І.І. Дармограй

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської об-
ласті (суддя Головін В.О.) викликає в судове засідання від-
повідачів Коваленко Тетяну Миколаївну, Решетняк Галину
Миколаївну, відділ державної виконавчої служби Київського
районного управління юстиції у м. Донецьку Донецької об-
ласті у справі за заявою Коваленка Миколи Володимировича
про скасування заходів забезпечення позову. Останнє місце
проживання відповідача: м.Донецьк, вул. Малахова, 5а/70,
м. Донецьк, вул. Театральна, 9/34, м. Краматорськ, вул. Ма-
шинобудівників, 32.

Судове засідання призначене на 19 вересня 2016 року о
10-30 год. за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлог-
рад, вул. Дніпровська, 135, каб. 506.

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

Пирятинський районний суд Полтавської області викликає у судове
засідання, яке відбудеться 27 вересня 2016 року о 08.00 годині в при-
міщенні Пирятинського районного суду Полтавської області за адре-
сою: Полтавська область, м.Пирятин, вул.Ярмаркова, 17, Пономаренка
Руслана Сергійовича: Полтавська обл., Пирятинський р-н, с. Вікторія,
вул. Жовтнева, буд. 34, кв. 4 як відповідача по цивільній справі 
№ 544/834/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пономаренка
Руслана Сергійовича про стягнення заборгованості. 

Суддя Нагорна Н.В.

Великобагачанський районний суд Полтавської області викликає у
судове засідання, яке відбудеться 26 вересня 2016 року о 13.10 годині
в приміщенні Великобагачанського районного суду Полтавської об-
ласті за адресою: Полтавська область, смт Велика Багачка, вул.Шев-
ченка, 69, Литовченка Віктора Євгеновича: Полтавська обл.,
Великобагачанський р-н, с. Остап’є, вул. Фрунзе, буд. 4 в якості відпо-
відача по цивільній справі № 525/556/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Литовченка Віктора Євгеновича про стягнення
заборгованості. 

Суддя Лисенко Н.В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна
справа № 2/243/3457/2016 за позовом Богомол Ганни Вадимівни до Моренка
Максима Анатолійовича про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон не-
повнолітньої дитини без згоди батька призначена до розгляду на 16.09.2016 р. 
о 13.00 годині, запасна дата 19.09.2016 р. о 15.00 годині за адресою суду: 
м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідача Моренка Максима Анатолійовича, 11.04.1985 р.н., зареєс-
трованого: м. Горлівка-30, вул. Ушакова, б. 2, є обов’язковою.

У разі неявки відповідача до судового засідання справа буде розглянута без
його участі з винесенням заочного рішення. При собі мати паспорт.

Суддя Руденко Л.М.

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів  з продажу майна, набутого у власність 
Національним банком України у рахунок погашення боргу за кредитами, 

на електронному торговельному майданчику ДП «СЕТАМ»
Національний банк України оголошує відкриті торги з реалізації активів, що буде прово-

дитися на електронному торговому майданчику ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «СЕТАМ»,
електронна адреса веб-сайту Організатора: www.setam.net.ua 

Продажу підлягає таке майно: 

Дата проведення аукціону: 12.10.2016. Початок торгів: 09:00:00, закінчення торгів -
18:00:00 за київським часом, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до за-
вершення зазначеного строку, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин
від часу подачі останньої цінової пропозиції. Загальна тривалість такого продовження не
може тривати довше 24:00 год. того ж робочого дня. Місце проведення відкритих торгів (у
формі електронних торгів): www.setam.net.ua

Кінцевий термін прийняття заявок на участь в відкритих торгах та сплати гарантійних внес-
ків до 09 год. 00 хв. 11.10.2016. З детальним описом лотів та умовами проведення аукціону
можна ознайомитись на веб-сайті  Організатора аукціону:https://setam.net.ua/poryadok-nbu 

Умови проведення електронних торгів:
1. Гарантійний внесок – 10% початкової ціни продажу лота.
2. Гарантійні внески для участі у відкритих торгах (аукціоні) вносяться на поточний рахунок

ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, п/р 26004301066571 в ПАТ «Державний ощадний банк
України», МФО 322669.

3. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.
4. Переможець аукціону повинен протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати підписання про-

токолу електронних торгів перерахувати остаточну суму, зменшену на розмір сплаченого
ним гарантійного внеску, за придбаний лот за вказаними в протоколі реквізитами.

5. Усі витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням договору купівлі-
продажу майна, несе покупець – переможець електронних торгів. Переможець аукціону від-
мовляється від будь-яких претензій до продавця після підписання договору купівлі-продажу
придбаного активу.

6. Крок аукціону 5% від початкової ціни лота, якщо ціна становить від 1,00 до 10 000,00
грн включно; 3% від початкової ціни лота, якщо ціна становить від 10 000,01 до 100 000,00
грн включно; 2% від початкової ціни лота, якщо ціна становить від 100 000,01 до 1 000 000,00
грн включно; 1% від початкової ціни лота, якщо ціна становить 1 000 000,01 грн та більше;

За інформацією щодо ознайомлення з активами звертатись до відповідальної особи Якуби
Сергія Володимировича за телефонами (044) 521-88-82, (050) 861-03-25, e-mail:
Serhii.Yakuba@bank.gov.ua. 

Організатор аукціону: ДП «СЕТАМ», код ЄДРПОУ 39958500, поштова адреса: 01025, 
м. Київ, вул. Стрілецька, 4-6, тел. 044-331-17-21, працює щоденно, крім вихідних та святко-
вих, з 09.00 год. до 18.00 год. 

Детальна інформація щодо лотів розміщена на сайті www.setam.net.ua

  

№ №
 

лл
оо
ттаа

 

ЗЗмміісстт  ллооттаа  

ППооччааттккоовваа  
ццііннаа  ллооттаа  
ааккттууааллььнниихх  
ттооррггіівв ,,  ггррнн ..  

170791 

Нежиле приміщення (цегла) літ.А, вбудоване в жилий будинок, загальною 
площею 895,5 кв.м (площа наземних поверхів 469,2 кв.м, площа підвальних 
приміщень 426,3 кв.м),  що знаходиться за адресою: Донецька область, 
м. Краматорськ, вул. Двірцева, буд. 45.   

1 568 970,00 

170792 

Нежитлові будівлі та приміщення загальною площею 3542,6 кв.м,  
що складаються з: нежитлової будівлі, частини нежитлового приміщення 
підвалу №7 в літ.«А-3» площею   2948,9 кв.м, нежитлової прибудови літ. 
«А -3» площею 593,7 кв.м, що розташовані за адресою: м. Харків,  
вул. Різдвяна (Енгельса), 6. 

8 339 000,00 

170793 Нежитлова будівля літ.«А-5» загальною площею 2810,1 кв.м, що 
розташована за адресою: м.Харків, вул.Клочківська, 3. 

20 480 000,00 

170801 
Нежитлова будівля консервного цеху, позначена в плані літерою «А», 
загальною площею 4720,4 кв.м, що розташована за адресою: Київська 
область, селище Ставище, пров.Радянський, 1, будинок під номером 3. 

1 193 640,00 

170813 

Нежитлові приміщення підвалу №9, 10, 27, першого поверху № 46, 46-а,  
47-50, 50-а, другого поверху №37, 37-а, 37-б, 38-40, 42, 43, 51-53  
в нежитловій будівлі літера «А-2» загальною площею 238,4 кв.м, що 
розташовані за адресою: м. Харків, вул. Богдана Хмельницького, 14/16. 

1 757 600,00 

170821 

Нежитлові будівлі загальною площею 1401,8 кв.м, а саме: літ. «А-1» 
площею 152,5 кв.м, літ. «Б-1» площею 449,2 кв.м, літ. «В-1», «В -1» площею 
351,7 кв.м, літ. «Ж-1» площею 153,8 кв.м, літ. «К-2» площею 294,6 кв.м, що 
розташовані за адресою: м.Харків, вул. Службова,  107. 

1 206 000,00 

170828 
Вбудоване приміщення загальною площею 95,3 кв.м, що розташоване  
у жилому будинку за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ,  
вул. Ілліча, 1 

233 010,00 
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оголошення

28.04.2015 р.
Кубасов Антон Анатолійович, справа №420/705/15-ц
Цеханович Андрій Ренеушевич, справа № 420/703/15-ц
29.04.2015 р.
Третьяк Ігор Володимирович
Денисюк Олександр Миколайович, справа 

№ 420/646/15-ц
30.04.2015 р.
Богданова Олена Ігорівна, справа № 420/719/15-ц
Попова Оксана Леонідівна, справа № 420/761/15-ц
12.05.2015 р.
Волчкова Галина Миколаївна, справа № 420/792/15-ц
Ткаченко Тетяна Дмитрівна, справа № 420/798/15-ц
19.05.2015 p.
Дегтярьова Наталія Олександрівна, справа

№ 420/869/15-ц
20.05.2015 p.
Козлова Марина Олександрівна
Молочаєв Данило Сергійович, справа № 420/811/15-ц
Шнайдер Вероніка Юріївна, справа № 420/816/15-ц
21.05.2015 p.
Рисенко Марина Сергіївна, справа № 420/847/15-ц
14.07.2015 p.
Брюховецька Тетяна Вікторівна, справа

№ 420/1229/15-ц
Лєбєдєв Борис Сергійович, справа №420/1136/15-ц
Солонінкіна Тетяна Олександрівна, справа 

№ 420/1224/15-ц
Личман Ольга Олексіївна, справа № 420/1152/15-ц
Васильєва Тетяна Іванівна, справа № 420/1140/15-ц
Нікуліна Ольга Сергіївна, справа №420/1126/15-ц
15.07.2015 p.
Мєрєнков Володимир Миколайович
Зінченко Анатолій Анатолійович, справа 

№420/1246/15-ц
Новосьолов Олександр Миколайович, справа 

№ 420/1263/15-ц
Іванова Олена Олексіївна, справа № 420/1248/15-ц
Перевишко Ілля Володимирович, справа № 420/1252/15-ц
Руденко Олексій Тимофійович, справа № 420/1260/15-ц
Колесникова Світлана Вікторівна, справа №420/1256/15-ц
16.07.2015 p.
Синельнікова Ольга Анатоліївна
Гузь Наталія Юр’ївна, справа №420/1311/15-ц
Парталогова Валентина Митрофанівна, справа 

№ 420/1290/15-ц
Хорик Марина Володимирівна, справа № 420/1287/15-ц
Голубєва Олександра Анатоліївна, справа № 420/1285/15-ц
17.07.2015 p.
Васильєв Сергій Юрійович
10.08.2015 p.
Голубенко Анатолій Георгійович
Лозко Андрій Петрович, справа № 420/1903/15-ц
Конькова Людмила Василівна
Пономаренко Денис Олександрович
Машутіна Ельміра Ельдарівна
Залозних Світлана Володимирівна
11.08.2015 p.
Шмаглюк Євген Максимович
Холодний Андрій Юрійович
Сидорчук Марія Олександрівна
Бабчук Віктор Анатолійович
12.08.2015 p.
Данилевська Олександра Володимирівна
Гнiденко Артур Вiкторович
13.08.2015 p.
Дрєєв Володимир Петрович, справа № 420/1869/15-ц

Алмізова Людмила Григоріївна, справа № 420/1865/15-ц
Марйоха Микола Васильович
Авдєєва Лілія Валентинівна, справа №420/1891/15-ц
Марчук Тамара Вікторівна, справа № 420/1894/15-ц
14.08.2015 р.
Анохін Євген Миколайович, справа № 420/446/15-ц
Банніков Сергій Вікторович
Балацький Максим Олександрович, справа №420/1251/15-ц
Сергiєнко Олексiй Анатолiйович
17.08.2015 p.
Калашніков Сергій Олегович, справа № 420/432/15-ц
Меженський Сергій Миколайович, справа № 420/401/15-ц
Сидяченко Віктор Миколайович, справа № 420/379/15-ц
Блазун Микола Миколайович, справа № 420/1294/15-ц
Ляшков Сергій Васильович, справа № 420/435/15-ц
18.08.2016 p.
Григоренко Сергій Вікторович
Ромах Ірина Віталіївна, справа № 420/58/14-ц
Носенко Олексій Володимирович
Садовський Олексій Олександрович 
Андрєєвець Аліна Олександрівна, справа № 420/1920/15-ц
Звягіна Наталія Сергіївна
Трофимова Наталія Вікторівна
Головко Олександр Васильович
Олизаренко (Литвинов) Ю.О.
Васильєва Тетяна Євгенівна
21.08.2016 р.
Корнєєва Надія Юріївна, справа № 420/1926/15-ц
Беляєва Ольга Анатоліївна
Цибуля Сергій Адамович, справа № 420/1927/15-ц
Біляєва Галина Вікторівна
Микитенко Ігор Петрович, справа № 420/397/15-ц
Гура Наталія Леонідівна
Тадра Дмитро Володимирович
Щекатунова Наталія Миколаївна, справа № 420/479/15-ц
Алєйніков Анатолій Анатолійович, справа № 420/1933/15ц
Овчаренко Тетяна Олексіївна
29.10.2015 p.
Єршов Ярослав Едуардович, справа № 420/1944/15-ц
Шестаков Ярослав Євгенович, справа № 420/2236/15-ц
30.10.2015 p.
Тупикин Олександр Андрiйович, справа № 420/2238/15ц
Мальцева Свiтлана Миколаївна, справа № 420/2234/15ц
Глущенко Ольга Анатоліївна, справа № 430/1009/14-ц
Нагорний Василь Євгенійович, справа № 430/670/14-ц
Ютченко Олена Олександрівна, справа № 430/1187/14-ц
Непран Інна Вікторівна, справа № 430/1193/14-ц
Ткаченко Дмитро Володимирович, справа № 430/1106/14-ц
Некришева Любов Олександрівна, справа № 430/3054/13-ц
20.11.2015 p.
Шистакова Тетяна Петрiвна, справа № 420/2979/15-ц
Носко Наталія Михайлівна, справа № 420/2976/15-ц
Лук’яненко Сергій Васильович
Колосов Віталій Васильович, справа № 420/2978/15-ц
14.12.2015 p.
Бабенко Сергiй Олексiйович
Пінігіна Ірина Дмитрівна, справа № 420/1915/15
29.12.2015 p.
Щербак Степан Анатолiйович, справа № 420/1951/15-ц

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

Одночасно роз`яснюємо відповідачам по справах що за-
очне рішення може бути переглянуто Новопсковським ра -
йонним судом Луганської обл. шляхом подання відповідачем
заяви про перегляд заочного рішення до цього суду протя-
гом десяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Денисенко Т.Г., Рубан Л.М., Коткова С.В., Подуш-
кіна О.І., Гаврилиці Л.В., Мартинової О.І., Дьоміна В.В. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/2546/16-ц Денисенко Тетяна Геннадіївна, 07.04.1980 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: с. Степанівка Костянтинівського району Донецької області, вул. Миру, буд. 8, викликається до суду на 11 жовтня
2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3468/16-ц Рубан Людмила Михайлівна, 14.06.1949 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Макіївка Донецької області, мкрн Комсомольський, буд. 24, кв.29, викликається до суду на 11 жовтня 2016
року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3473/16-ц Котков Сергій Вікторович, 26.05.1957 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Ферсмана, буд. 2, кв. 2, викликається до суду на 11 жовтня 2016 року о 08.20
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3506/16-ц Подушкін Олександр Іванович, 23.09.1960 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якого: м. Макіївка Донецької області, с. Комсомольський, вул. Севастопольська, буд. 11, викликається до суду на 12
жовтня 2016 року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3505/16-ц Гаврилиця Людмила Володимирівна, 16.05.1975 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації якої: м. Макіївка Донецької області, провул. Восточний, буд. 4, кв. 27, викликається до суду на 12 жовтня 2016
року о 08.20 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3474/16-ц Мартинова Олена Іванівна, 19.04.1965 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Макіївка Донецької області, квартал Гвардійський, буд. 17, кв. 10, викликається до суду на 12 жовтня 2016
року о 08.30 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3470/16-ц Дьомін Володимир Валентинович, 24.10.1977 р.н., останнє відоме місце реєс-
трації якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Панченка, буд. 111-а, кв. 222, викликається до суду на 12 жовтня 2016
року о 08.40 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.С. Малінов

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає у судове за-
сідання як відповідача Панченко Тетяну Григорівну по цивіль-
ній справі за позовом Панченка Олександра Степановича до
Панченко Тетяни Григорівни, Тегіна Олександра Євгенійовича,
третя особа: приватний нотаріус Черкаського міського нотарі-
ального округу Левицька Елеонора Антонівна про визнання
договору купівлі-продажу недійсним, поділ майна подружжя
та визнання права власності, засідання відбудеться 05 жовтня
2016 року о 15 годині 30 хвилин.

Засідання відбудеться в приміщенні Соснівського районного
суду м. Черкаси за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316 в ка-
бінеті № 220.

Ваша явка обов’язкова, в разі неявки, справа буде розгля-
датися без участі відповідача.

Суддя Т.С. Троян

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Костенко Валерій Миколайович, 26.06.1972 року
народження, проживаючий за адресою: Луганська область, м. Лу-
ганськ, вул. Ломоносова, 1а, на підставі ст.ст. 133, 135, 139, 290,
297-5 КПК України вам необхідно з’явитися на 11.00 год. 19 ве-
ресня 2016 року та 11.00 год. 22 вересня 2016 року до каб. 207
слідчого відділу прокуратури Черкаської області, до слідчого Гру-
щинського О.О., за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул.
Свято-Макаріївська, 135а, для вручення повідомлення про підозру,
допиту в якості підозрюваного, надання доступу до матеріалів до-
судового розслідування, вручення обвинувального акта та реєстру
матеріалів досудового розслідування у кримінальному провад-
женні № 42015250000000197 від 03.06.2015 за ч. 1 ст. 171, ч. 2 ст.
365 КК України.

Дубровицький районний суд Рівненської області
викликає як відповідача Бадзюн (Кушнерьову)
Лесю Вікторівну, 23.08.1976 pоку народження, по
цивільній справі № 560/577/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Бадзюн (Кушнерьової) Лесі Вік-
торівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16 листопада 2016
року о 17 год. 00 хв. в приміщенні Дубровицького
районного суду за адресою: м. Дубровиця, вул. Во-
робинська, 22 Рівненської області.

У випадку вашої неявки справа буде розгляда-
тися у вашу відсутність. При публікації оголошення
про виклик до суду відповідач вважається сповіще-
ним про час і місце розгляду справи.

Суддя З.С. Сидоренко

Монастирищенський районний суд Черка-
ської області, вулиця Соборна, 98, м.Монас-
тирище викликає Линника Ярослава
Анатолійовича  в якості відповідача на 08 го-
дину 30 хвилин 23.09.2016 року у цивільній
справі № 702/883/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Линника Ярослава Анатолі-
йовича про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у
справі доказами.

Суддя М.В. Бурлака

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя пові-
домляє, що 25.08.2016 розглянуто цивільну справу 
№ 335/2648/16-ц за позовною заявою Грачової Аліси Євге-
ніївни до ТОВ «Запоріжжя Драйв Компані» в особі відок-
ремленого підрозділу № 11 ТОВ «Запоріжжя Драйв
Компані», Нелюбової Лілії Яківни, третя особа: територі-
альний сервісний центр № 2341 регіонального сервісного
центру МВС в Запорізькій області.

Заочним рішенням Орджонікідзевського районного суду
м. Запоріжжя від 25.08.2016 позовні вимоги Грачової Аліси
Євгеніївни задоволено у повному обсязі, визнано недійс-
ним договор комісії автомобіля від 18.11.2015, визнано не-
дійсним договір купівлі-продажу автомобіля від
18.11.2015, скасовано державну реєстрацію транспортного
засобу марки «Mercedec-Benz С-300», 2008 року випуску,
номер шасі № WDDGF81X78F142111, д.н. АР 9494 СХ, про-
ведену територіальним сервісним центром № 2341 Регіо-
нального сервісного центру МВС в Запорізькій області
08.12.2015 за Нелюбовою Лілією Яківною.

Суддя І.П. Соболєва

Монастириський районний суд Тернопільської області
викликає в судове засідання як відповідача Савельєва
Олександра Олександровича, 07.08.1986 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якого: с. Ковалівка Монастири-
ського району Тернопільської області, у цивільній справі
№ 603/302/16-ц за позовом Кравчук Ольги Степанівни до
Савельєва Олександра Олександровича, третя особа:
Орган опіки та піклування — Монастириська районна
державна адміністрація в Тернопільській області, про
стягнення аліментів та позбавлення батьківських прав.

Судовий розгляд справи відбудеться 22 вересня 2016
року об 11 год. 00 хв. в приміщенні Монастириського
районного суду Тернопільської області за адресою: вул.
Шкільна, 4, м. Монастириська.

У випадку неприбуття у судове засідання відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто за його відсутності на підставі
доказів, наявних в матеріалах справи.

Суддя Ю.Г. Гудкова

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає цивільну справу за позовом Петле-
ванної Євгенії Валеріївни до Попова Олексія Володими-
ровича про розірвання шлюбу.

Відповідач Попов Олексій Володимирович, 23.08.1991
року народження, останнє місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Зугрес, с. Первомайський, вул. Кринковська,
8/1, викликається на 21 вересня 2016 року о 10.00 год.
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14,
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Відкрите акціонерне товариство «Київоптторг»,
Чащіна Анатолія Івановича у судове засідання як відпо-
відачів у справі за позовом Шихджамалова Насира Ших-
джамаловича до Відкритого акціонерного товариства
«Київоптторг», Чащіна Анатолія Івановича про визнання
договору купівлі-продажу дійсним, яке призначено на 06
жовтня 2016 року на 12 год. 00 хв. і відбудеться за адре-
сою: Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8,
суддя Ковбель М.М.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без

поважних причин, судове засідання буде проведено у
вашу відсутність, та відповідно до ч. 9 статті 74 ЦПК Ук-
раїни з опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

Суддя М.М. Ковбель

В провадженні Київського районного суду м. Хар-
кова, у судді Губської Я.В., знаходиться цивільна
справа за позовом Уповноваженої особи Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб на здійснення лік-
відації ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Костова В.В. про
звернення стягнення на предмет іпотеки.

Повідомляємо Костова Віктора Васильовича, що
судове засідання по вищезазначеній справі призна-
чено на 19 жовтня 2016 р. о 10.30. год. (м. Харків,
вул. Валентинівська 7-б, каб. 28).

Одночасно повідомляємо, що у разі вашої неявки
у судове засідання без поважних причин справа буде
розглянута за вашої відсутності при заочному роз-
гляді справи на підставі доказів, що містяться в ма-
теріалах справи.

Суддя Я.В. Губська

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
відповідачів Сочан Андрія Георгійовича, що мешкає за адре-
сою: Луганська область, Попаснянський район, смт Нижнє,
вул. Первомайська, 12, Осадчука Валентина Григоровича, що
мешкає за адресою: Луганська область, Попаснянський
район, смт Нижнє, вул. Первомайська, 9, Клокола Володи-
мира Вікторовича, що мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, Попаснянський район, смт Нижнє, вул. Садова, 116, у
судове засідання по цивільній справі № 423/2597/16-ц за по-
зовом AT «Ощадбанк» до Сочан Андрія Георгійовича, Осад-
чука Валентина Григоровича, Клокола Володимира
Вікторовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться
23.09.2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6. Ре-
зервна дата судового засідання 30.09.2016 року о 09 год. 00
хв.

У разі неявки до суду та неповідомлення причин неявки,
або якщо такі причини суд визнає неповажними, справа буде
вирішена на підставі наявних у справі даних та доказів.

Суддя М.В. Мазур

Деснянський районний суд м. Києва викликає обви-
нуваченого Шакуро Дмитра Олександровича, 21.04.1973
року народження, зареєстрованого в м. Севастополь, АР
Крим по вул. Соловйова, 1, проживаючого в м. Севасто-
поль, АР Крим по вул. Колобова, 15, кв. 247, вул. Хрус-
тальова, 167-Б, кв. 40, в підготовче судове засідання за
обвинувальним актом у кримінальному провадженні 
№ 42015161010001139 за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК Ук-
раїни на 14 годину 23 вересня 2016 року в приміщенні
суду на пр. Маяковського, 5-В в м. Києві, кабінет № 15 в
колегії суддів під головуванням судді Котовича О.Л. Явка
до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт
або інший документ на посвідчення особи. При неявці
обвинуваченого в суд дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням і розгляд справи можливий за
процедурою спеціального судового провадження.

Суддя Котович О.Л.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 22.09.2016 року о 16 год. 00 хв. розглядати-
меться цивільна справа № 755/2672/16-ц за позовом
ПрАТ «СК «Українська страхова група» до Корінь
Олександра Андрійовича, треті особи: ПрАТ «СК «Іл-
лічівське», НВТ з обмеженою відповідальністю з іно-
земними інвестиціями «Донікс» про відшкодування
шкоди, заподіяної внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди (в порядку регресу).

Корінь Олександр Андрійович, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, Дніпровська Набережна,
19-в, кв. 303, викликається в судове засідання як від-
повідач.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб. 10.
Суддя Гаврилова О.В.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Попової
Віри Антонівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Попова Віра Антонівна, зареєстрована за
адресою: смт Ялта, вул. Гагаріна, б. 8, Мангушський
район, Донецька область, викликається на 27 жовтня
2016 року на 11-00 годину до Першотравневого район-
ного суду для участі у розгляді справи по суті.

Поповій Вірі Антонівні пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази до 27 жовтня 2016 року.
У випадку неприбуття відповідача він повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В.Є., кабінет № 5.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справуза позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Луценко
Анжели Вікторівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Луценко Анжела Вікторівна, зареєстро-
вана за адресою: с. Іллічівське, пр. Південна, б. 14, Ман-
гушський район, Донецька область, викликається на 27
жовтня 2016 року на 15-00 годину до Першотравневого
районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Луценко Анжелі Вікторівні пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази до 27 жовтня 2016
року. У випадку неприбуття відповідача він повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В.Є., кабінет № 5.

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Білого
Івана Григоровича про стягнення заборгованості.

Відповідач Білий Іван Григорович, зареєстрований за
адресою: смт Ялта, вул. Котовського, б. 5 «А», Мангуш-
ський район, Донецька область, викликається на 27 жов-
тня 2016 року на 09.00 годину до Першотравневого
районного суду для участі у розгляді справи по суті.

Білому Івану Григоровичу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази до 27 жовтня 2016
року. У випадку неприбуття відповідача він повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін B.Є., кабінет № 5.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає представника відповідача Слов’яносербської
селищної ради Луганської області на судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовом
Прокопець Олександра Миколайовича в своїх інте -
ресах та інтересах Прокопець Михайла Миколайо-
вича до Слов’яносербської селищної ради Луганської
області про визнання додаткового строку для по-
дання заяви про прийняття спадщини.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області
19.09.2016 р. об 11-00 год. за адресою: смт Марківка,
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області. У разі не-
явки в судове засідання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А.Е.Дідоренко

Новопсковський районний суд Луганської області повідомляє про те, що по цивільних справах за
позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» до:
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Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова (Радянська), буд. 39 а) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Універсал Банк» до Бойко Людмили Олек-
сандрівни, Бойка Віктора Вікторовича про стягнення
заборгованості.

Відповідачі: Бойко Людмила Олександрівна, 26
березня 1977 року народження, що мешкає за ос-
танньою відомою адресою: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, м-н Ювілейний, 10/198.

Бойко Віктор Вікторович, 18 січня 1979 року на-
родження, що мешкає за останньою відомою адре-
сою: Донецька обл., м. Харцизьк, м-н Ювілейний,
10/198, викликаються до Добропільського міськра -
йонного суду Донецької області як відповідачі по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Універсал Банк» до Бойко Людмили
Олександрівни, Бойка Віктора Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 22 вересня 2016
року об 11:30 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39 А. У
разі неявки відповідачів до суду, справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Савельєва
Максима Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач по справі Савельєв Мак-
сим Олександрович, проживає за адресою: м. Бахмут, вул.
Осипенка, буд. 50, викликається до суду на 26.09.2016 р.
на 09.00 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб.
212, 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 О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рудь Ірини
Олегівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач по справі: Рудь Ірина Олегівна, про-
живає за адресою: м. Бахмут, вул. Тухачевського, буд. 48,
викликається до суду на 20.09.2016 р. на 08:50 годину за
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у
розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідача, він повинен повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Маринець
Ірини Олександрівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач по справі: Маринець Ірина
Олександрівна, проживає за адресою: м. Бахмут, вул. Чай-
ковського, буд. 16, кв. 28, викликається до суду на
26.09.2016 р. на 08:30 годину за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді справи по суті. 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 О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ковальова Де-
ниса Олеговича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач по справі: Ковальов Денис Олегович, прожи-
ває за адресою: м. Бахмут, вул. Чайковського, буд. 9, кв.
24, викликається до суду на 20.09.2016 р. на 09:00 годину
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у
розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідача, він повинен повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Панічкіної На-
талі Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач по справі: Панічкіна Наталя Іванівна, прожи-
ває за адресою: м. Бахмут, вул. Ціолковського, буд. 6, кв.
124, викликається до суду на 20.09.2016 р. на 08:30 годину
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у
розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідача, він повинен повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. П. Харченко

Горохівський районний суд Волинської області викликає як від-
повідача Грибкова Олексія Вікторовича у цивільній справі за позо-
вом Органу опіки та піклування Горохівської районної державної
адміністрації Волинської області до Грибкової Марини Олексан-
дрівни, Грибкова Олексія Вікторовича про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів. Судове засідання по справі
відбудеться 10 жовтня 2016 року о 15 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: місто Горохів, вулиця Шевченка, 29, Во-
линської області.

Відповідач має право подати свої заперечення проти позову,
посилання на докази, якими воно обґрунтовується, та повідомити
про них суд. У разі неявки в судове засідання відповідача справа
може бути розглянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок пові-
домити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя С.А. Шмідт

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 38) викликає Макси-
мова Володимира Олександровича на 12 год. 30 хв.
24 жовтня 2016 року як відповідача у цивільній
справі № 760/1050/16-ц, 2-2337/16 за позовом Га-
домського Дмитра Віталійовича до Максимова Во-
лодимира Олександровича, Державної служби
інтелектуальної власності України про дострокове
припинення дії свідоцтва України на знак для товарів
та послуг та зобов’язання вчинити дії.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя В.В. Українець

Шевченківський районний суд м. Львова викликає як
відповідача Зборовського Євгена Івановича, останнє місце
проживання: м. Львів, вул. Паньківського, 4/11, в судове
засідання, яке призначено на 07.10.2016 р. о 12.00 год. у
цивільній справі № 466/2897/16-ц за позовом ПАТ «Дельта
Банк» до Зборовського Є.І. про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання щодо розгляду справи відбудеться у
приміщенні Шевченківського районного суду м. Львова за
адресою: м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12, поверх 4/21.

Неявка відповідача в судове засідання без поважних
причин або неповідомлення про причини неявки не буде
перешкодою для розгляду справи.

Суддя Ковальчук О.І.

В провадженні Пологівського районного суду 
Запорізької області перебуває цивільна справа 
№ 324/1051/16-ц, пров. 2/324/515/2016 за позовом
Кісенко Світлани Миколаївни до Безверхого Воло-
димира Павловича про визнання права власності на
житловий будинок з надвірними спорудами в по-
рядку набувальної давності.

Справа призначена до розгляду на 21.09.2016
року на 09.30 год. в залі засідань Пологівського ра -
йонного суду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, Пологівський район, місто Пологи,
вулиця Єдності (М. Горького), 28.

Суддя Г.О. Лінник

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом Калинської Наталі Ми-
колаївни до Сліпкань Олексія Сергійовича, третя особа:
Орган опіки та піклування Слов’янської міської ради про
позбавлення батьківських прав. Відповідач у справі Сліп-
кань Олексій Сергійович, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Горлівка, вул. Соколовського, буд. 27, кв. 15
викликається на 28 вересня 2016 року на 10 годину 30 хви-
лин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н.О.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Луганську
міську раду по справі № 433/1612/16-ц за позовом
Реус Льва Євгеновича до Луганської міської ради
про визнання права власності на спадкове майно.

Засідання відбудеться 26 вересня 2016 року о 14
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Лати-
шева Олександра Олександровича про стягнення
заборгованості, який проживає за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, мікр. Зелений, буд. 8, кв. 167, ви-
кликається на 30 вересня 2016 року о 09.45 годині, до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті 
(№ 2/234/4088/16).

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

Суддя Переверзева Л.І.

Ладижинський міський суд Вінницької області викли-
кає громадянина Усанова Олександра Миколайовича
для участі у судовому розгляді в якості відповідача у ци-
вільній справі за позовом Квашук Оксани Іванівни про
розірвання шлюбу.Справа буде розглядатися суддею
І.О.Патраманським у приміщенні Ладижинського мі-
ського суду Вінницької області за адресою: м. Ладижин,
Вінницька область, вул. Енергетиків, 13, тел.((04343) 
6-03-66), 20.09.2016 року о 09 год. 00 хв. У разі неявки
відповідача у судове засідання, справа буде розгляда-
тися за його відсутності за наявними у справі доказами
з постановленням заочного рішення.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Тимченко Єлизавети Василівни про
стягнення заборгованості. Відповідач Тимченко Єли-
завета Василівна викликається до каб. № 18 суду на
22 вересня 2016 року на 08 год. 45 хв. для участі у
розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У
разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
її відсутності за наявними доказами. 

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом Кредитної
спілки «Схід» дo Назаренко Інни Іллівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідач Назаренко Інна Іллівна викликається до каб.
№ 18 суду на 22 вересня 2016 року на 09 год. 30 хв.
для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута за її відсутності за наявними доказами. 

Суддя Бікезіна О. В.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання Плохих Іллю Вікторовича (останнє
відоме місце проживання: м. Миколаїв. вул. Пів-
денна, 66/5, кв.4 ), як відповідача по цивільній справі
за позовом Срібняк Олександра Григоровича до СФ
ПАТ «ПРОСТО-страхування», Плохих Іллі Вікторо-
вича про стягнення матеріальної та моральної
шкоди, завданої в результаті дорожньо-транспор-
тної пригоди. Явка обов’язкова. Про причину неявки
необхідно повідомити суд. Засідання суду відбу-
деться 04.10.2016 року о 15-00 год. за адресою: м.
Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. 16, пов. 2.

Суддя М. М. Косолап

ПАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ» повідомляє, що у зв’язку із втратою блан-
ків договорів/полісів страхування цивільно-правової від-
повідальності власників наземних транспортних засобів
вважати недійсними наступні бланки полісів: АЕ-
7051569, АЕ-7051944, АЕ-7051945, АЕ-7051946, АЕ-
7051947, АЕ-7052884, АЕ-7052885, АЕ-7052886,
АЕ-6272453, АЕ-6272854, АЕ-7851065, АЕ-7851067, АЕ-
7851068, АЕ-7851069, АЕ-8237418, АЕ-8237734, АЕ-
8237735, АЕ-9477050, АЕ-9477096, АЕ-9477097,
АЕ-9477098, АЕ-9477100, АЕ-9478469, АЕ-9478472, АЕ-
9478473, АЕ-9479480, АЕ-9479481. (Наказ № 19 від
07.09.2016 р.).

Краматорський  міський  суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний Банк «Приватбанк» до Кобець
Олексія Олександровича про стягнення заборгованості,
який проживає за адресою: Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Двірцева, 40-а/40, викликається на 28 ве-
ресня 2016 року о 08-45 годині до суду, каб. №7, для
участі у розгляді справи по суті (№2/234/4708/16).

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

Суддя Переверзева Л.І.

Красноармійський міськрайонннй суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Акцент-
Банк» до Мірошниченко Алли Володимирівни про
стягнення заборгованості. Відповідач Мірошниченко
Алла Володимирівна викликається на 26 вересня
2016 року о 13:20 год. до суду, каб. № 7, для участі
у розгляді справи по суті. Відповідачe пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Хмельова C.M.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Кошуби Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідач по справі Кошуба Олена Анатоліївна, яка за-
реєстрована за адресою: Донецька область, м. Єнакієве,
вул. 22-го Партз’їзду, буд. 32-а, викликається до суду 
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 304) на
22.09.2016 р. о 10 год. 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

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу
про стягнення заборгованості за позовом Уповноваженої особи
фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Ві-
ЕйБі Банк» Славкіної Марини Анатоліївни до:

Відповідач Шарко Андрій Володимирович, останнє місце реєс-
трації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Котовського,
буд. 6, кв. 3, викликається 29 вересня 2016 року о 14 год. 30 хв. до
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Бондаренко Віра Єфремівна, останнє місце реєстрації
та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Мініна і Пожар-
ського, буд.6, викликається 29 вересня 2016 року о 14 год. 30 хв.
до суду для участі у розгляді справи по суті. Відповідачам пропону-
ється надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя Кузнецов Р. В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/5217/16-ц за позовом Узунова Віталія Володимиро-
вича до Узунової Олени Анатоліївни, третя особа — вико-
навчий комітет Бердянської міської ради про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням. Судовий розгляд справи призначено на 07
листопада 2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 501, тел.
(код 06153) 3-63-75. Суддя Петягін В. В.

Суд викликає Узунову Олену Анатоліївну як відповідача.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справа розгля-
датиметься за наявними матеріалами.

Тернопільський міськрайонний суд повідомляє,
що 27 вересня 2016 року о 15 год. 30 хв. в примі-
щенні суду буде розглядатися цивільна справа за по-
зовом Габіс Галини Василівни до Габіс Людмили
Анатоліївни про припинення права на частку у спіль-
ному майні та визнання права власності на 1/2 частку
квартири. Просимо з’явитись в судове засідання від-
повідача — Габіс Людмилу Анатоліївну, останнє ві-
доме місце проживання якої: вул. Молодіжна, 8, м.
Глухів, Сумська область. У разі неявки відповідача
на судове засідання справа буде розглядатися за її
відсутності.

Суддя Ромазан В. В.

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Брукву Олександра Анатолійовича як
відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту.

Судове засідання відбудеться 05.10.2016 року о
15.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
деться за його відсутністю. Суд роз’яснює відпові-
дачу обов’язок повідомлення про причини неявки.

Суддя Г.М. Лебідь-Гавенко

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

Судове засідання відбудеться 05.10.2016 року о
16.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за її відсутністю. Суд роз’яснює відпові-
дачу обов’язок повідомлення про причини неявки.

Суддя Г.М. Лебідь-Гавенко

Лебединський районний суд Сумської області, що
знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Петропав-
лівська, 2, каб. № 35, запрошує в судове засідання
на 09 годин 00 хвилин 23 вересня 2016 року Поно-
маренко Яну Василівну як відповідача в справі 
№ 580/991/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Пономаренко Яни Василівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача без поважних причин,
справа буде розглянута за її відсутності за наявними
матеріалами справи.

Суддя Л.І. Подопригора

Полтавський районний суд Полтавської області,
відповідно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викликає Зі-
мовець Олену Миколаївну (останнє відоме місце
проживання: вул. Лісова, буд. 5, кв. 1, с. Щербані,
Полтавський район) в судове засідання як відпові-
дача, яке відбудеться в приміщенні По8лтавського
районного суду Полтавської області за адресою: м.
Полтава, вул. Фрунзе, 154-а о 09.00 год. 30.09.2016
року по цивільній справі № 545/2979/15-ц за позов-
ною заявою ПАТ «Приват Банк» до Зімовець Олени
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Суддя Л.В. Шелудяков

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 30 ве-
ресня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Черні-
гівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна (Леніна), буд. 391, Хара Сергія Ігоровича,
зареєстрованого адресою: Запорізька область, Чер-
нігівський район, с. Панфілівка, вул. Миру, 15 як
відповідача по цивільній справі № 329/600/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Хара Сергія Ігоро-
вича про стягнення заборгованості. 

Суддя Н.М. Пода

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Серебрянського Сергія Сергійовича до
Серебрянської Юлії Миколаївни про розірвання шлюбу.

Суд викликає як відповідача Серебрянську Юлію Ми-
колаївну в судове засідання, яке відбудеться 22.09.2016
року о 15.00 годині в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С.І., тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язко-
вою. В разі неявки справа буде розглянута за наявними
матеріалами в заочному порядку.

Суддя С.І. Ревуцький

Іллінецький районний суд Вінницької області викликає Ко-
белева Олега Олексійовича, 07 квітня 1975 року народження,
зареєстрованого за адресою: м. Шахтарськ Донецької області,
в судове засідання як відповідача по цивільній справі 
№ 131/1448/16-ц за позовом Гречанюк Тетяни Володимирівни
в інтересах неповнолітнього Кобелева Максима Олеговича до
Кобелевої Ольги Миколаївни, Кобелева Олега Олексійовича,
третя особа на стороні позивача: Іллінецька районна дер-
жавна адміністрація, про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання призначено на 09 год. 00 хв. 03 жовтня
2016 року в залі засідань Іллінецького районного суду Він-
ницької області за адресою: м. Іллінці, вул. Європейська, 28.
В разі неявки в судове засідання відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Суддя М.В. Шелюховський
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 14 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +6 +11    +16 +21
Житомирська +6 +11    +16 +21
Чернігівська +6 +11    +15 +20
Сумська +6 +11    +14 +19
Закарпатська +11 +16    +25 +30
Рівненська +7 +12    +17 +22
Львівська +10 +15    +22 +27
Івано-Франківська +8 +13    +22 +27
Волинська +8 +13    +20 +25
Хмельницька +10 +15    +20 +25
Чернівецька +10 +15    +22 +27
Тернопільська +10 +15    +21 +26
Вінницька +9 +14    +20 +25

Oбласть Нiч          День
Черкаська +7   +12   +17  +22
Кіровоградська +7   +12   +17  +22
Полтавська +6   +11   +15  +20
Дніпропетровська +7   +12   +18  +23
Одеська +13   +18   +23  +28
Миколаївська +11   +16   +22  +27
Херсонська +13   +18   +21  +26
Запорізька +11   +16   +21  +26
Харківська +6   +11   +15  +20
Донецька +9   +14   +19  +24
Луганська +6   +11   +16  +21
Крим +11   +16   +23  +28
Київ +9   +11   +19  +21

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Інтерактивна карта
допоможе туристам
у Луцьку

Ольга БУЛКОВСЬКА,
«Урядовий кур’єр» 

ТЕХНОЛОГІЇ. Віднині лучанам та гостям міста буде зручні-
ше орієнтуватися в туристичних принадах обласного центру
Волині — їм на допомогу прийшли сучасні програмні про -
дукти.

Як наголошують в управлінні туризму та промоції міської
ради, тисячолітня історія, велична архітектура, унікальні об’єк-
ти, цікаві фестивалі та щира гостинність, помножені на новітні
технології, у підсумку дають сучасний інтерактивний продукт,
покликаний спростити і життя, і перебування в Луцьку. 

«Луцьк. Мобільний додаток нашого міста» працює на плат-
формах Android та iOS українською, англійською і польською
мовами. Продукт розраховано як на туристів, так і на місцевих
жителів.

Встановивши цю програму, людина отримує у своєму
смарт фоні універсальний довідник-путівник обласним цен-
тром. У ньому — інформація про історію, архітектуру, культу-
ру, музеї, цікаві заходи і туристичні родзинки міста.

Подорожні зможуть зорієнтуватися за допомогою інтерак-
тивної карти, вибрати найбільш зручні готелі чи хостели для
проживання, заклади харчування зі смачними стравами. У до-
датку також доступні самостійні екскурсії, фотогалерея тощо.

Продукт постійно оновлюватиметься і вдосконалювати-
меться. Причому, як сподіваються його розробники та влада
міста, за участі тих, хто ним скористається, завантаживши на
мобільний пристрій. 

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Кияни зустрінуться з
італійським «Наполі» у

першому турі групового
турніру вже сьогодні. І ми
зможемо побачити, чи зро-
бив тренерський штаб пра-
вильні висновки з п’ятнич-
ного матчу в Харкові. Адже
італійська команда, на дум-
ку наставника «Динамо»
Сергія Реброва, схожа за
малюнком гри на донецький
«Шахтар».

«Обидві команди націлені
на контроль м’яча й активні
дії в атаці. Цього сезону в
нас було лише два поєдинки
з такими суперниками —
обидва з «Шахтарем», і ду-
же добре, що перед стартом
у Лізі чемпіонів ми провели
один з таких матчів», — за-
уважив головний тренер
динамівців в інтерв’ю жур-
налістам.  Мотивація у на-
ших хлопців є,  а щодо від-
новлення нарікати  не дово-
диться — «Наполі» провів
свій попередній поєдинок у
суботу, а отже, має на добу
менше, щоб підготуватися
до гри в Лізі чемпіонів. До
того ж динамівці розпочи-
нають удома, за підтримки
рідних уболівальників, які
після спільно пережитої по-
разки від «Ворскли» мають
право вимагати від команди
видовища кращого, ніж
споглядали  заповнені три-
буни «Металіста». 

Тож у класичному дербі
між донецьким «Шахта-
рем» та київським «Дина-
мо» (яких згідно з новою
формулою чемпіонату Ук-
раїни може побільшати до
чотирьох) було майже все:
безкомпромісна боротьба на
кожному клаптику фут-
больного поля, надвисокий
градус відповідальності за
результат, кілька жовтих
карток, пенальті і вольовий
камбек «гірників».

Психологія динамівців
проявилася вже в перші
хвилини зустрічі, коли «бі-
ло-блакитним» вдалося за-
тиснути донеччан на влас-
ній половині поля, зазначає
офіційний сайт ФФУ. Ре-
зультатом позиційних атак
гостей став небезпечний
удар Буяльського, який
вміло парирував П’ятов. У
свою чергу голевим момен-
том відповів і «Шахтар»: це
Срна пробив головою після
навісу Бернарда, але Шов-
ковський обрав правильну
позицію.

Обопільно гостра гра три-
вала до середини першого
тайму, доки капітан «Шах-
таря» у власному штрафно-
му не сфолив проти Мака-
ренка. Арбітр без жодних
сумнівів вказав на «точку»,
а Гусєв впевнено розвів

м’яч і воротаря по різних
кутах.

Команда Паулу Фонсеки
значно підвищила темп з
початку другого тайму, тоді
як кияни відійшли до влас-
них воріт, намагаючись
втримати позитивний для
себе рахунок. Забійний мо-
мент на 50-й хвилині мав
Фред, який обіграв двох за-
хисників, але не зумів пере-
грати Шовковського. У на-
ступній атаці Олександр
впорався зі спробою Фер-
рейри, який виграв «другий
поверх» у свого візаві.

Португальський спеціа-
ліст виконав серію замін,

випустивши на поле Бутка
замість Срни та Дентіньо
замість Коваленка. Саме ці
кадрові ротації забезпечили
довгоочікуваний успіх до-
неччанам. На 75-й хвилині
після навісу Бутка брази-
лець вразив ворота чемпіо-
на України.

Останні хвилини протис-
тояння були, як завжди, на-
пруженими і нервовими для
футболістів обох колекти-
вів, але нічийний рахунок
на табло втримався.

Черговий, 7-й тур чемпіо-
нату України з футболу се-
ред команд Прем’єр-ліги
розпочався з видовищної

нічиєї «Шахтаря» і «Дина-
мо»  у Харкові, а завершив-
ся в неділю упевненою пе-
ремогою донецького «Олім-
піка» над «Дніпром» —  3:0.

Успіх команді Романа
Санжара, яка приймала су-
перників на стадіоні «Юві-
лейний» в Сумах (саме вона
буде домашньою для
«Олімпіка» у цьому сезоні)
забезпечили три голи  вихо-
ванця «Динамо» Андрія
Богданова. Першим двом
м’ячам «Олімпіка» по-
сприяли невпевнені дії гол-
кіпера дніпрян  Шеліхова:
спершу він не зумів впора-
тися з нескладним ударом
із кутового у виконанні Бог-
данова — від рук воротаря
м’яч влетів у сітку. А потім
грубо помилився під час
удару того ж Богданова зі
штрафного. Третій м’яч ви-
хованець «Динамо» забив
потужним ударом під попе-
речину.

Шахтар — Динамо: 
і так чотири рази?
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Після класичного дербі лідери стартують 
у єврокубках

Марлос і Буяльський (на передньому плані) не проти
зустрічатися на полі частіше

ТАБЛО «УК»
Прем’єр-ліга. 7-й тур

«Шахтар» — «Динамо» — 1:1
голи: Дентіньо (75) — Гусєв (24,
пен.)
«Зоря» — «Сталь»  — 2:2
голи: Любеновіч (81), Караваєв
(83) — Карікарі (16), Васін (55)
«Зірка» — «Карпати» — 1:0
гол: Фаворов (81, пен.)
«Ворскла» — «Волинь» — 2:1
голи: Хльобас (20), Турсунов (74)
— Діденко (25. пен.)
«Чорноморець» — «Олександрія»
— 1:0
гол: Гітченко (57, автогол)
«олімпік» — «Дніпро» — 3:0
голи: Богданов (10, 20, 50)
Турнірне становище команд:
1.Шахтар — 19 очок. 2. Динамо —
16. 3. Зоря — 14. 4. Ворскла —
12. 5. Чорноморець — 12. 
6. Олімпік — 10. 7. Олександрія — 9.
8. Дніпро — 8. 9. Сталь — 8.
10. Волинь — 4. 11. Зірка — 4. 
12. Карпати —  мінус 2.

ХоЧеТЬСя БІлЬшого

ФФУ попросить УЄФА дозволити
Харкову міжнародні матчі 

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко має на-
мір домогтися від УЄФА дозволу проводити міжнародні фут-
больні матчі в Харкові. Про це він написав на своїй сторінці у
Фейсбуці.

«Рік тому спільними зусиллями великий футбол повернувся в
Одесу. Потім вдалося відновити дозвіл на проведення там між-
народних матчів: спочатку для збірних (у березні Україна — Кіпр
і в листопаді Україна — Фінляндія), а незабаром і для наших 
команд, що виступають у єврокубках. Наступне наше  завдання
—  повернути міжнародний статус для Харкова! Як для збірних,
так і на клубному рівні. Зараз, напередодні виборного конгресу
УЄФА в Афінах, зрозуміло, що це питання розглядатиме  вже
нове керівництво», — написав Андрій Павелко.

Нині матчі збірних України та єврокубків можна проводити в
Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, а також на кількох невеликих стадіо-
нах. Харків через наближеність до зони АТО поки що не має та-
кого права.

Конгрес УЄФА в Афінах, де Харків може отримати дозвіл на
проведення міжнародних матчів, розпочнеться 14 вересня. Під
час конгресу буде обрано нового голову організації. Обирати-
муть з трьох претендентів. Це  президент Федерації футболу
Словенії Александер Сеферін, глава Королівського футбольного
союзу Нідерландів Майкл ван Праг і президент Королівської іс-
панської футбольної федерації Анхель Марія Вільяр, який є ви-
конувачем обов’язків керівника  УЄФА.

оголошення

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Колодезного Григорія В’ячеславовича про
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Колодезний Григорій В’ячеславович, що проживає
за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Жукова, б. 6, виклика-
ється на 08.40 годину 16 вересня 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І.О. Сидоренко
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