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 ЦІНА ДОГОВІРНА п’ятниця, 16 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ №174 (5794)

ЦИФРА ДНЯ

Фінал Ліги чемпіонів
2018 року відбудеться
в Києві

У ГРІ! Учора позачерговий  конгрес УЄФА, який відбувався в
Афінах, ухвалив історичне для нашої країни рішення:  право про-
ведення фіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/2018 віддали Києву.
Поєдинок відбудеться на столичному НСК «Олімпійський» орієн-
товно у травні або червні 2018 року.

Підтримав рішення конгресу і Президент України Петро Поро-
шенко. «Переконаний, ми проведемо цей фінал на найвищому рів-
ні», — написав глава держави на своїй сторінці у Фейсбуці.

«Що більше міжнародних подій — культурних, спортивних та ін-
ших — відбуватиметься в Києві, то краще для столиці й для нашої
держави», — наголосив Київський міський голова Віталій Кличко.

Ухвалене УЄФА рішення — це  не тільки вияв довіри, свідчення
ґрунтовності й аргументованості заявки Києва та «Олімпійського»,
а й  демонстрація послідовності на  продовження східноєвропей-
ського вектора розвитку.  Утім, фінал Ліги чемпіонів-2017/2018
може бути останнім у Європі, оскільки після 2018 року УЄФА пла-
нує проводити вирішальні матчі турніру в усьому світі. 

ЦИТАТА ДНЯ

ІГОР НАСАЛИК:

«За рахунок
диверсифікації поставок

і переорієнтації деяких
блоків ТЕС з антрациту
на вугілля газових марок,
збільшення потужності

атомної генерації ми
зможемо обійтися без

вугілля із зони АТО».

міністр палива та енергетики про перспективу
проходження наступного опалювального сезону

8,5% 
cтановить кількість жінок від загальної

чисельності військовослужбовців
Збройних сил України

Фінансова
конкуренція 
не вигідна велетням

ГРОШІ. Неабияку альтернативу звичайним банкам можуть
скласти кооперативні установи, які надаватимуть позики
малому та середньому бізнесу на вигідних умовах
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Олег ЛИСТОПАД,  
«Урядовий кур’єр»

В Україні вугілля — важливе джерело
енергії. Тим часом ми одними з пер-

ших ратифікували Паризьку кліматичну
угоду (докладніше — в матеріалі «Новий
погляд на зону, клімат і національні пар-
ки», «УК» від 17 серпня 2016 р.). Стратегіч-

на мета угоди — запобігти катастрофіч-
ним змінам клімату на планеті. Для цього
учасники угоди домовилися припинити до
2050 року використання в енергетиці ви-
копного палива, зокрема вугілля. Відомо,
що вугільна енергетика — одне з основних
джерел викидів парникових газів. Тобто
пріоритети — енергії сонця, вітру, океа-
нічних хвиль тощо.

Україна натомість розробляє грандіозні
вугільні плани. Зокрема Дарницька ТЕС,
Сумська та Чернігівська ТЕЦ реалізують
проекти заміщення газу дешевшим вугіллям
внутрішнього видобутку, проводячи для
цього реконструкцію відповідних блоків і
котлів. Примітно, що Дарницька ТЕС і так є
одним з найбільших забруднювачів повітря
у Києві, а тепер, із заміною палива котла з

газу на вугілля, ситуація істотно погіршить-
ся. І чомусь усі мовчать про систему сірко -
очищення, без якої, згідно з наказом № 541
Мінприроди, така модернізація незаконна.

Ще деталь: українські ТЕС і ТЕЦ спро -
ектовано для роботи на антрацитних
породах вугілля, які нині переважно
добувають на територіях, підкон-
трольних сепаратистам.

Хто витягне країну з вугільної ями
ВИЖИВАННЯ. Кошти на очистку викидів ТЕС є, бажання їх вкладати — немає
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Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення
Ради з питань запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення»7

актуально

Деякі підприємства намагаються
поліпшувати комунікацію
споживачів і надавачів послуг.
Певні новації у цьому запровадив
Київводоканал
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європейський суд з прав людини та україна
невиправдане застосування до заявниці наручників продовжувалося після
пологів, коли вона була особливо чутливою. Європейський суд дійшов ви-
сновку, що за обставин цієї справи, у випадку, коли оскаржуваний засіб
було застосовано до жінки під час перейм та одразу після пологів, він ста-
новив нелюдське та таке, що принижує гідність, поводження та констату-
вав порушення статті 3 Конвенції.

Розглянувши скарги заявниці на умови тримання її під вартою, Євро-
пейський суд дійшов висновку, що за обставин цієї справи сукупний вплив
недостатнього харчування заявниці, неналежної організації санітарно-гі-
гієнічних умов тримання її та її новонародженого сина, а також недостат-
ньої тривалості прогулянок вочевидь набули такої інтенсивності, що спри-
чинили їй фізичні та психічні страждання, які становили нелюдське та таке,
що принижує гідність, поводження з нею та її дитиною та констатував по-
рушення статті 3 Конвенції у зв'язку з побутовими умовами тримання за-
явників у СІЗО.

Щодо скарги заявниці на неналежну медичну допомогу та нагляд, на-
дані заявникові, Європейський суд погодився з твердженням заявниці про
те, що деякі із записів у медичній картці її сина, яку вели у СІЗО, були не-
точними. Європейський суд звертаючи увагу на юний вік дитини, дійшов
висновку, що лише однієї цієї обставини достатньою для того, щоб дійти
висновку, що у цій справі належних норм охорони здоров'я дотримано не
було та не аналізуючи усі інші фактологічні деталі констатував у зв'язку з
цим порушення статті 3 Конвенції.

Розглянувши скарги заявниці у зв'язку з її поміщенням до металевої
клітки під час судових засідань, Європейський суд зазначив, що заявниця
перебувала у металевій клітці впродовж усіх судових засідань у її справі.
Під час перших двох засідань вона перебувала на найпізніших стадіях ва-
гітності, а впродовж решти чотирьох судових засідань вона була годуючою
матір'ю, відокремленою від своєї дитини металевими ґратами у судовій
залі. Фактично обґрунтування застосування такого запобіжного заходу ні-
коли не розглядалось, зважаючи на позицію судді, що надання заявниці
дозволу на перебування за межами клітки було б рівнозначним її тимча-
совому звільненню з-під варти, що суперечило б обраному їй запобіжного
заходу у вигляді тримання під вартою. З огляду на зазначене, Європей-
ський суд констатував порушення статті 3 Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв'язку із за-

стосуванням до заявниці у пологовому будинку наручників;
3. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв'язку з побу-

товими умовами тримання заявників у Харківському СІЗО;
4. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв'язку з ме-

дичною допомогою, яка надавалася заявникові впродовж його перебу-
вання із заявницею у Харківському СІЗО;

5. Постановляє, що було порушення статті 3 Конвенції у зв'язку з помі-
щенням заявниці до металевої клітки під час судових засідань;

6. Постановляє, що:
(а) упродовж трьох місяців з дати, коли це рішення набуде статусу ос-

таточного відповідно до пункту 2 статті 44 Конвенції, держава-відповідач
повинна сплатити такі суми, що мають бути конвертовані в національну
валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;

(і) заявниці:
(ą) 12 000 (дванадцять тисяч) євро відшкодування моральної шкоди та

додатково суму будь-якого податку, що може нараховуватись;
(ß) 3 000 (три тисячі) євро компенсації судових та інших витрат та до-

датково суму будь-якого податку, що може нараховуватись; та
(іі) заявнику: 7 000 (сім тисяч) євро відшкодування моральної шкоди

та додатково будь-який податок, що має нараховуватись;
(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-

рахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського цен-
трального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано
три відсоткові пункти;

7.  Відхиляє решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «МИКОЛА АНТОНОВИЧ КОБИЛИНСьКИЙ 
ПРОТИ УКРАЇНИ ТА 316 ІНшИХ ЗАЯВ» 

(MYKOlA ANTONOVYCH KOBYlYNSKYY AgAINST UKRAINE
AND 316 OTHER APPlICATIONS»)

(заява № 11632/13 та 316 інших заяв)

Стислий виклад рішення від 16 червня 2016 року
Заявники скаржилися за пунктом 1 статті 6 і статтею 13 Конвенції про

захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) та стат-
тею 1 Першого протоколу до Конвенції на невиконання чи тривале вико-
нання рішень національних судів у їхніх справах. Беручи до уваги схожість

предмету заяв, Суд вирішив за доцільне розглянути їх одночасно в одному
рішенні.

У різні дати Уряд подав Європейському суду декларації з метою врегу-
лювання питань, порушених цими скаргами. Урядом також було запропо-
новано Суду вилучити заяви з реєстру справ. У своїх деклараціях Уряд ви-
знав надмірну тривалість виконання рішень національних судів у справах
заявників та зобов'язався виплатити заявникам суми відшкодування ма-
теріальної та моральної шкоди і судових та інших витрат, а також виконати
рішення національних судів, які ще підлягають виконанню. Заявники по-
відомили Європейський суд про їхню згоду з умовами декларацій.

Європейський суд погодився, що врегулювання спору відбулося на під-
ставі поваги до прав людини, гарантованих у Конвенцією та протоколами
до неї, і не знайшов підстав для подальшого розгляду заяв. Враховуючи
зазначене, Європейський суд вирішив доцільним виключити справи зі
скаргами щодо невиконання або тривалого виконання рішень національ-
них судів з реєстру справ Європейського суду відповідно до статті 39 Кон-
венції.

За цих підстав Суд одноголосно: 
«Вирішує об'єднати заяви;
Вирішує вилучити заяви зі скаргами щодо невиконання або тривалого

виконання рішень національних судів з реєстру справ відповідно до статті
39 Конвенції;

Оголошує решту скарг в заявах неприйнятними».

СПРАВА «МАРЧУК ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF MARCHUK V. UKRAINE)

(Заява №65663/12)

Стислий виклад рішення від 28 липня 2016 року
У серпні 2003 року дворічну доньку заявника у критичному стані було

доставлено до інфекційного відділення Ковельської центральної районної
лікарні. Того ж дня стан її здоров'я погіршився та близько 17 год. 40 хв.
лікарі констатували її смерть.

9 вересня 2003 року заявник подав до Ковельської міжрайонної про-
куратури (далі — прокуратура) скаргу щодо смерті його доньки у лікарні.
Провівши дослідчу перевірку, прокуратура відмовила у порушенні кримі-
нальної справи у зв'язку з відсутністю в діях лікарів складу злочину. Цю
постанову було скасовано та постановлено провести додаткову перевірку.

У жовтні 2003 року прокуратура порушила кримінальну справу за фак-
том неналежного виконання професійних обов'язків медичними праців-
никами та порушення права доньки заявника на безоплатну медичну до-
помогу. Слідчих, у провадженні яких перебувала кримінальна справа, було
притягнуто до дисциплінарної відповідальності, а лікарю було пред'явлено
обвинувачення у ненаданні допомоги хворому медичним працівником та
порушенні права на безоплатну медичну допомогу.

У серпні 2008 року досудове слідство було завершено та справу було
передано до Турійського районного суду Волинської області (далі — рай-
онний суд) для розгляду по суті. Районний суд повернув справу до проку-
ратури, зазначивши, що при переданні справи до суду прокурор не дотри-
мався процесуальних вимог. На початку 2009 року кримінальну справу
було направлено на додаткове розслідування та у березні цього ж року
справу щодо лікаря було призначено до судового розгляду.

У жовтні 2009 року районний суд визнав лікаря винною у ненаданні
доньці заявника медичної допомоги, проте звільнив її від покарання у
зв'язку із закінченням строків давності, а також виправдав її за пунктом
обвинувачення у порушенні права на безоплатну медичну допомогу. За-
явник та прокурор оскаржили цей вирок. У лютому 2010 року апеляційний
суд повернув справу на новий розгляд. У червні 2010 року районний суд
призначив лікарю покарання у вигляді штрафу із позбавленням права зай-
матися медичною діяльністю на строк три роки, проте звільнив її від по-
карання у зв'язку із закінченням строків давності. Апеляційний суд Волин-
ської області залишив цей вирок без змін.

У вересні 2011 року заявник звернувся з цивільним позовом про від-
шкодування моральної шкоди, спричиненої ненаданням лікарнею належ-
ної медичної допомоги його доньці. У березні 2012 року Старовижівський
районний суд Волинської області присудив заявнику 20 000 грн відшко-
дування моральної шкоди у зв'язку з неналежним виконанням лікарем
своїх професійних обов'язків. Апеляційний суд Волинської області зали-
шив це рішення суду без змін. Касаційну скаргу заявника на зазначені рі-
шення було залишено без розгляду.

До Європейського суду з прав людини (далі — Європейський суд) за-
явник скаржився у зв'язку з невідповідністю національних кримінального
та цивільного проваджень процесуальним вимогам статті 2 Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) та за
пунктом 1 статті 6 та статтею 13 Конвенції у зв'язку з неефективністю про-
вадження на національному рівні.

Розглянувши скаргу заявника за статтею 2 Конвенції, Європейський суд
зазначив, що кримінальне провадження тривало сім років, впродовж
цього часу національні органи влади неодноразово визнавали, що розслі-
дування проводилось із затримкам, однак наявні матеріали справи не свід-
чили про те, що тривалість розслідування та провадження у суді могли
бути виправдані складністю справи або поведінкою заявника та дійшов
висновку, що кримінальне провадження у цій справі тривало надмірно до-
вгий час. Щодо цивільного провадження, Європейський суд вказавши, що
поки тривало кримінальне провадження жодне паралельне цивільне про-
вадження не могло бути ефективним, встановив, що національні органи
не здійснили оперативного розгляду цивільного позову заявника.

Розглянувши скаргу заявника за пунктом 1 статті 6 та статті 13 Конвенції
Європейський суд постановив, що немає необхідності окремо розглядати
скарги за цими статтями Конвенції.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
«1. Оголошує заяву прийнятною;
2. Постановляє, що було порушення процесуального аспекту статті 2

Конвенції;
3. Постановляє, що немає необхідності розглядати скарги за пунктом

1 статті 6 та за статтею 13 Конвенції;
4. Постановляє, що
(a) упродовж трьох  місяців держава-відповідач повинна сплатити за-

явнику 4 000 (чотири тисячі) євро відшкодування моральної шкоди та до-
датково суму будь-яких податків, що можуть нараховуватись; ця сума має
бути конвертована в національну валюту держави-відповідача за курсом
на день здійснення платежу;

(b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного роз-
рахунку на вищезазначені суми нараховуватиметься простий відсоток
(simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського цен-
трального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано
три відсоткові пункти;

5. Відхиляє решту вимог заявника щодо справедливої сатисфакції.»

СПРАВА «ГЕРБЕЙ ТА ІНшІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF gERBEY AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заяви №№23265/05, 19017/06, 29820/10 та 48107/10)

Стислий виклад рішення від 21 липня 2016 року
Заявників у цій справі було визнано винними у вчиненні різних злочинів

та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на різні строки. Апе-
ляційні та касаційні скарги всіх заявників були залишені судами без задо-
волення. Заявники звертались до судів першої інстанції з клопотаннями
про надання деяких копій документів з матеріалів їхніх кримінальних
справ, що були їм необхідні для обґрунтування заяв до Європейського
суду з прав людини (далі — Європейський суд). Під час відбування заяв-
никами покарання у задоволенні всіх їхніх клопотань було відмовлено.
Першому та третьому заявнику, які були умовно-достроково звільнені,
деякі копії документів з їхніх кримінальних справ після їх звільнення з-під
варти.

До Європейського суду заявники скаржилися за статтею 34 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод (далі — Конвенція) у
зв'язку з тим, що національні органи влади відмовили їм у надані можли-
вості отримати копії документів, необхідних для обґрунтування їхніх заяв
до Європейського суду.

Розглянувши скарги заявників за статтею 34 Конвенції Європейський
суд дійшов висновку, що держава-відповідач не дотрималась своїх зо-
бов'язань за статтею 34 Конвенції забезпечити заявників усіма необхід-
ними засобами для того, щоб не перешкоджати належному розгляду Єв-
ропейським судом їхніх заяв під час відбування ними покарання та що
держава-відповідач дотрималась своїх зобов'язань за статтею 34 Конвен-
ції щодо першого та четвертого заявників після їхнього звільнення з-під
варти.

«ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО
1. Вирішує об'єднати заяви;
2. Постановляє, що держава-відповідач не дотрималась своїх зо-

бов'язань за статтею 34 Конвенції щодо заявників під час відбування ними
покарання;

3. Постановляє, що держава-відповідач дотрималась своїх зобов'язань
за статтею 34 Конвенції щодо першого та четвертого заявників після їх-
нього звільнення з-під варти;

4. Постановляє, що встановлення порушення само по собі становить
достатню справедливу сатисфакцію моральної шкоди, якої зазнали дру-
гий, третій та четвертий заявники;

5. Відхиляє решту вимог третього заявника щодо справедливої сатис-
факції.»

Інформацію надано Урядовим уповноваженим 
у справах Європейського суду з прав людини
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРюВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Вельбоєнко Андрій Михайлович, 05.10.1981
р.н., що мешкає за адресою: 83064, Донецька область, м. До-
нецьк, Незалежності, буд. 15, кв. 62, на підставі ст. ст. 297-5,
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 21.09.2016,
22.09.2016, 23.09.2016 року y період часу з 09.00 до 18 годин
до першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Рум’ян-
цева, 4 а, для проведення за Вашою участю слідчих дій у кри-
мінальному провадженні за ч. 1 ст. 258-3 КК України — вру-
чення Вам повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного,
закінчення досудового розслідування та відкриття Вам мате-
ріалів кримінального провадження, відповідно до вимог cт. cт.
46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться
цивільна справа № 591/2250/16-ц за позовом публічного акціонер-
ного товариства «Акцент Банк» до Чеховської Ольги Василівни про
стягнення заборгованості. 

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК
України, викликає до суду Чеховську Ольгу Василівну, останнє ві-
доме місце проживання м. Суми, вул. Охтирська, б. 23, кв. 37, як
відповідача по справі на 01 листопада 2016 року на 15-30 годину.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Зарічного районного
суду м. Суми, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна,
13, каб. № 407, 4-й поверх, головуючий суддя Грищенко О. В. При
собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

В разі неявки відповідача в дане судове засідання, справа буде
розглянута в його відсутність за наявними матеріалами в справі.

Суддя О. В. Грищенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Моторного (транспортного) страхового
бюро України до Головіна Максима Геннадійовича про відшкоду-
вання в порядку регресу витрат пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування. Відповідач по справі Головін Максим Геннадійович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка,
проспект Леніна, 136/25, викликається на 20 вересня 2016 року на
10 годину 00 хвилин до Слов’янського міськрайонного суду Донець-
кої області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) 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 відсут-
ність. 

Суддя Хаустова Т. А.

Артемівський міськ-
районний суд Донець-
кої обл. (м. Бахмут,
вул. Миру, 5) викликає
як відповідача Зубкова
Р. О., 24.07.1981 р.н.,
за позовом Зубкової
Н.О. про стягнення алі-
ментів на 21.09.2016 р.
о 12:50 год. У разі не-
явки справа буде роз-
глянута за відсутністю
відповідача. 

Суддя 
О.П. Харченко

У провадженні Першотравенського міського суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Огіля Володимира Мико-
лайовича про стягнення заборгованості. Судовий роз-
гляд справи призначено на 10 годину 30 хвилин 22 ве-
ресня 2016 року у приміщенні Першотравенського мі-
ського суду за адресою: м. Першотравенськ, вул. Шах-
тарської Слави, 16, Дніпропетровської області. Суддя Де-
миденко С.М., тел. (05633)7-05-01.

Суд викликає як відповідача Огіля Володимира Мико-
лайовича, 12 липня 1978 року народження, уродженця 
с. Дубовики Васильківського району Дніпропетровської
області, який проживає за адресою: вул. Пушкіна, буд. 7,
м. Першотравенськ Дніпропетровської області. Явка до
суду є обов’язковою. В разі неявки справа розглядати-
меться за наявними матеріалами у заочному порядку.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що су-
дове засідання у справі за позовом Товариства з обме-
женою відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до
Бомбушкар Наталії Михайлівни, Бомбушкар Раїси Іго-
рівни, треті особи: Головне управління Державної мігра-
ційної служби України, служба у справах дітей Печер-
ської районної в м. Києві державної адміністрації, Бом-
бушкар Ігор Стефанович, про звернення стягнення на
предмет іпотеки, яке призначено на 04.10.2016 року о 09
год. 30 хв. за адресою: м. Київ–01601, вул. Хрещатик, 42-
А, каб. 12 (головуючий суддя Цокол Л.І.).

В разі неявки в судове засідання відповідачів Бомбуш-
кар Наталії Михайлівни, яка зареєстрована за адресою:
вул. Печерський узвіз, 18, кв. 15, м. Київ, 01011, та Бом-
бушкар Ігоря Стефановича, який зареєстрований за ад-
ресою: вул. Шахтарська, 24, кв. 21, м. Вугледар, До-
нецька область, справа буде розглянута за їх відсутності,
відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л.І. Цокол

Городищенськии районний суд Черкаської області по-
відомляє, що 29.09.2016 року о 10 годині 00 хвилин від-
будеться слухання цивільної справи за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до
Ласкавого Олександра Володимировича про стягнення
заборгованості.

Ласкавий Олександр Володимирович, 17.10.1981 року
народження, зареєстрований: вул. Молодіжна, № 1, с.
Журавка, Городищенського району, Черкаської області,
викликається в судове засідання як відповідач, явка до
суду є обов’язковою.

В разі неявки відповідача до зали судового засідання,
справа буде розглянута за його відсутності за наявними
у справі матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище,
Черкаської області, 19500.

Суддя Синиця Л.П.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломо-
носова, 157) розглядає цивільну справу № 233/3072/15-
ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» до
Сивак Г.С., Сивак В.В. про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідачі у справі Сивак Геннадій Станіславович,
24.02.1968 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
м. Костянтинівка, Донецької області, вул. Леваневського,
буд. 27, кв. 21; Сивак Вікторія Вікторівна, 24.11.1967 р.н.,
останнє відоме місце проживання якої: м. Костянтинівка,
Донецької області, вул. Савенко, буд. 19, викликаються
до суду на 18 жовтня 2016 року о 08.00 годині, каб. 
№ 15, 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 за їх відсутності. 

Суддя О.С. Малінов

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

20.09.2016 р.
Макаренко  Марина Миколаївна о 14.30
Санько Володимир Володимирович о 13.00
Шинкаренко Сергій Юрійович о 14.00
Паршукова Світлана Сергіївна о 13.30
22.09.2016 р.
Бєлодєд Микола Валентинович о 14.00
Могілевська Наталія Сергіївна о 13.30
Колмиков Володимир Григорійович о 13.00

Суддя В.М. Сергєєв 
23.09.2016 р.
Кошелєва Ольга Володимирівна о 9.00
Вакулік Леонід Євдокимович о 9.30

Суддя О.М. Березка
23.09.2016 р.
Сергієнко Іван Миколайович о 8.00
Нєдвіга Ігор Прокопович о 8.15
Рогалін Олексій Олексійович о 8.45
Тітов Анатолій Петрович о 9.00
Першин Сергій Федорович о 9.15
Дамаскін Олександр Сергійович о 8.30
26.09.2016 р.
Баклан Ігор Валентинович о 8.15
Куца Ольга Миколаївна о 8.30
Ковач Юлія Петрівна о 8.45
Некрашенко Євгеній Дмитрович о 9.00
Асташов Олександр Володимирович о 9.15
Ашихіна Любов Василівна о 8.00
Шаповалов Віктор Борисович о 9.30

Суддя І.В. Кудрявцев 
19.09.2016 р.
Смирнов Андрій Анатолійович о 9.00
Морозова Ганна Михайлівна о 8.30
Поліванова Олена Олександрівна о 8.00
20.09.2016 р.
Козак Людмила Вікторівна о 9.30
Сєргєєва Оксана Володимирівна о 8.30
Нояндін Євген Володимирович о 8.00
21.09.2016 р.
Жуков Володимир Григорович о 9.30
Бочарова Алла Олександрівна о 8.30
Володін Вячеслав Михайлович о 8.00
22.09.2016 р.
Сергієнко Ірина Василівна о 9.00

Суддя С.В.Олійник  
13.10.2016 р.
Сердюков Ігор Юрійович о 14.30
Степньова Ірина Володимирівна о 14.45

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

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

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по спра-
вах вважаються належним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засідання.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької обл. знаходиться цивільна справа
2/243/3537/2016 за позовом Галицької Ю.М. до Гулев-
ської Л.С. про стягнення грошових коштів.

Розгляд справи відбудеться 19.09.16 р. о 09.00 год.
та 22.09.16 р. о 14.00 год. у Слов’янському міськрайон-
ному суді по вул. Добровольського, 2, м. Слов’янськ.

Явка відповідача Гулевської Людмили Сергіївни,
12.07.83 р.н., місце проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Мазікових, 18/50, є обов’язкова. У разі неявки
справу буде розглянуто без її участі.

При собі мати паспорт.
Суддя І.М. Мінаєв

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Звягінцева Рузанна Ігорівна,
30.01.1983 року народження, що проживає за адресою:
м. Донецьк, вул. Пролетарська, буд. 87, кв. 33, на під-
ставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно
з’явитися 19 вересня 2016 року до каб. 7 СВ УСБУ в До-
нецькій області, до старшого слідчого в ОВС Лиманюка
О.П., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Архітектора Нільсена, буд. 33, для проведення слідчих
(процесуальних) дій за вашою участю - допиту в якості
підозрюваного, у кримінальному провадженні 
№ 12015050000001045 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Мазуров Дмитро Володимирович,
24.11.1977 року народження, що проживає за адресою:
Донецька область, м. Торез, вул. Миру, буд. 55, на під-
ставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно
з’явитися 19 вересня 2016 року до каб. 7 СВ УСБУ в До-
нецькій області, до старшого слідчого в ОВС Лиманюка
О.П., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Архітектора Нільсена, буд. 33, для проведення слідчих
(процесуальних) дій за вашою участю — допиту в якості
підозрюваного, у кримінальному провадженні 
№ 12015050000000932 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Южний міський суд Одеської області викликає
Ющенка Олексія Вікторовича як відповідача по ци-
вільній справі №519/528/16-ц за позовом представ-
ника ПАТ КБ «Приватбанк» до Ющенка Олексія
Вікторовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором у розмірі 12739,39 грн у судове
засідання на 29 вересня 2016 року о 10.20 год. у при-
міщенні суду за адресою: Одеська область, м. Южне,
пр. Григорівського Десанта, 26 а, зал № 3.

У разі неявки відповідача Ющенка Олексія Вікто-
ровича у судове засідання, справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя З. І. Барановська

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в
судове засідання Тараніна Леоніда Жановича (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Суми, вул. Л. Ук-
раїнки, буд. 14, кв. 31), як відповідача по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний банк «Приватбанк» до Тараніна
Леоніда Жановича про стягнення заборгованості.

Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно
повідомити суд. Засідання суду відбудеться
04.10.2016 року о 08.30 год. за адресою: м. Суми,
вул. Першотравнева, 12, каб. 16, пов. 2.

Суддя М.М. Косолап

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Макаревич Ірини Анатоліївни, ТОВ
«Фінансова порада», відділу державної виконавчої
служби Ленінського районного управління юстиції у м.
Донецьку, Приватного підприємства «НИВА-В.Ш.», при-
ватного нотаріуса Донецького міського нотаріального ок-
ругу Дедіщевої Ганни Володимирівни про визнання
недійсними прилюдних торгів та результатів прилюдних
торгів. Відповідачі по справі Макаревич Ірина Анатоліївна
(зареєстрована за адресою: 83101, м. Донецьк, вул. По-
лководницька, 10/29), ТОВ «Фінансова порада» (розта-
шоване за адресою: 83000, м. Донецьк, пр. Ілліча, 17Б),
відділ державної виконавчої служби Ленінського район-
ного управління юстиції у м. Донецьку (розташований за
адресою: 84333, м. Краматорськ, вул. Академічна, 20),
Приватне підприємство «НИВА-В.Ш.» (розташоване за
адресою: 83017, м. Донецьк, вул. М. Ульянової, 63А/42А),
приватний нотаріус Донецького міського нотаріального
округу Дедіщева Ганна Володимирівна (розташований за
адресою: 83052, м. Донецьк, пр. Ілліча, 86/44), виклика-
ються на 19 вересня 2016 року на 13.30 год. до суду, каб.
№ 8, 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 за їх відсутності.

Суддя Челюбєєв Є.В.

Апеляційний суд Донецької області у м. Бахмуті (вул.
Свободи, 10, м. Бахмут, 84500) розглядає кримінальне
провадження №4201405061000027 (11кп/775/1041/2016)
відносно Борщова Андрія Леонідовича.

Борщов Андрій Леонідович, зареєстрований за адре-
сою: Донецька область, м. Сіверськ, вул. Ювілейна, буд.
8, кв. 17, викликається у судове засідання, яке відбу-
деться 21 вересня 2016 року о 10 годині 00 хвилин до
апеляційного суду Донецької області для участі у роз-
гляді справи.

У випадку неприбуття Борщов А.Л. повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутності.

Суддя В. М. Калашников

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Сараєв Євген Ігорович, 19.07.1983 року
народження, що проживає за адресою: м. Донецьк, вул.
Незалежності, буд. 3, кв.41, на підставі ст. ст. 297-5, 133,
135 КПК України, вам необхідно з’явитися 19 вересня
2016 року до каб. 7 СВ УСБУ в Донецькій області, до
старшого слідчого в ОВС Лиманюка О.П., за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Ніль-
сена, буд. 33, для проведення слідчих (процесуальних)
дій за вашою участю — допиту в якості підозрюваного,
у кримінальному провадженні № 12015050000000648 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Херсонський міський суд Херсонської області викли-
кає як відповідача Красицького Сергія Миколайовича,
23.07.1978 р.н., останнє відоме місце проживання:
м. Херсон, вул. 2-а Слобідка, 61, у судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Красицького Сергія Миколайовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсон-
ського міського суду Херсонської області 31.10.2016
року о 08.00 годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяков-
ського, 6/29, 3 поверх, каб. 303. У разі неявки в судове
засідання відповідача, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у справі доказами.

Суддя С.І. Майдан

У провадженні Малиновського районного суду 
м. Одеси у судді Мурзенко М.В. перебуває цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Залисаєва
Сергія Олександровича про стягнення заборгованості.

Просимо повідомити відповідача Залисаєва Сергія
Олександровича про час і місце судового засідання у за-
значеній справі, яке відбудеться о 12 год. 15 xв.
29.09.2016 року у залі судових засідань № 205 Малинов-
ського районного суду м. Одеси, який розташований за
адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1 А. В разі неявки у су-
дове засідання, має повідомити суд про причини такої
неявки. В разі неявки відповідача у судове засідання, суд
вправі розглянути справу за його відсутністю.

Підозрювані Бузак P.O., 17.07.1975 р.н., Агарьов
С.В., 07.03.1973 р.н., відповідно до вимог ст. ст. 134,
135, 323 КПК України викликаються 19.09.2016 року
о 10 год. 00 хв. до військової прокуратури Київського
гарнізону каб. 23 за адресою: м. Київ, вул. Болбочана
Петра, 8 а, для участі у відкриттях матеріалів іншій
стороні та врученнях обвинувальних актів в рамках
досудового розслідування кримінальних проваджень
№42015110350000288, 42015110350000144 за фак-
том вчинення державної зради та дезертирства, за
ознаками кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст.111 та ч. 1 ст. 408 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Трепачов Володимир Михайлович, 04.08.1982 р.н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 23 вересня
2016 року на 09:00 год. до старшого слідчого в ОВС управління спеціальних
розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної проку-
ратури України Музики В.М. у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул. Бори-
соглібська, 18 (тел. 044-200-70-79) для проведення слідчих та
процесуальних дій у кримінальному провадженні № 42015000000001642 за
ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції від
21.09.2006); ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції
від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від
05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з

лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей
заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або се-
рйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на

виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний від-
повідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зок-
рема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається гро-
шове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної
плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2
розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик
слідчого судді, суду.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Рябошапка Василь Володимирович, 04.02.1992 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 23 вересня
2016 року на 10:00 год. до старшого слідчого в ОВС управління спеціальних
розслідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної проку-
ратури України Музики В.М. у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул. Борисог-
лібська, 18 (тел. 044-200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних
дій у кримінальному провадженні № 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3
ст. 365 (в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції від 21.09.2006); ч.
4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009);
ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009), ч.
2 ст. 262 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з

лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей
заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або се-
рйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на

виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний від-
повідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зок-
рема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається гро-
шове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної
плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2
розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик
слідчого судді, суду.

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

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Мельник Віктор Миколайович, 16.06.1976 р.н., відповідно

до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 23 вересня 2016
року на 11:00 год. до старшого слідчого в ОВС управління спеціальних роз-
слідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури
України Музики В.М. у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська,
18 (тел. 044-200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365
(в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції від 21.09.2006); ч. 4 ст.
41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч.
4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009), ч. 2
ст. 262 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслі-

док відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з

лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей
заклад; 

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або се-
рйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на

виклик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик

1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний від-
повідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний (зок-
рема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин
або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається гро-
шове стягнення у розмірі: — від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної
плати — у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2
розмірів мінімальної заробітної плати — у випадку неприбуття на виклик
слідчого судді, суду.

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

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

Новоархангельський районний суд Кіровог-
радської області викликає Черняк Анну Григо-
рівну, останнє відоме місце проживання якої: с.
Кам’янече Новоархангельського району Кіровог-
радської області, як відповідача у судове засі-
дання у цивільній справі № 394/355/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Черняк Анни
Григорівни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 20 вересня 2016 року о 14 годині 00
хвилин в приміщенні суду за адресою: смт Но-
воархангельськ, Кіровоградська область, вул.
Слави, 26.

У разі неявки на вказане судове засідання суд
розглядатиме справу без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. П. Партоліна

Краснолиманським міським судом Донецької
області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13)
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ
«Український Бізнес Банк» до Мусофранова
Олексія Валентиновича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідач Мусофранов Олексій Валентино-
вич викликається до каб. №18 суду на 19 ве-
ресня 2016 року на 08 годину 15 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надані свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки від-
повідача, справа буде розглянута у його
відсутності за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє як від-
повідача Калову Тетяну Михайлівну, 30.05.1974 року народження,
останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул. 25 Чапаївської
Дивізії, № 63, кв. 18, м. Болград, Одеська область, що 05.10.2016
року о 15.00 годині в залі судового засідання № 4 Болградського
районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, 
м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192 відбудеться судове засідання по
цивільній справі № 497/1414/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Акцент-Банк» до Калової Тетяни Михайлівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Каловій Те-
тяні Михайлівні подати пояснення, заперечення та усі наявні у неї
докази по справі особисто або через представника.

У разі неявки в судове засідання Калової Тетяни Михайлівни,
справа може бути розглянута за відсутністю відповідачки та її пред-
ставника за наявними у справі доказами.

Суддя С.В. Кодінцева

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
(11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Соснов-
ського, 38) відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України викликає
в судове засідання по цивільній справі:

№ 279/2550/16-ц на 09.30 годину 11 жовтня 2016 року як
відповідача Кузнєцова Анатолія Юрійовича, 20.07.1971 року
народження, для розгляду справи за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Кузнєцова Анатолія Юрійовича, Строк Олени
Петрівни про звернення стягнення.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача
справа буде розглянута за наявними матеріалами справи.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя І.А. Моголівець
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оголошення
Вітко Олександр Вікторович, 13.09.1961 року народження, проживаючий за адресою: 

м. Севастополь, вул. Суворова, буд. 8, відповідно до вимог ст.ст. 134, 135, 137, 297-1, 297-
5 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК України) викликається «26»
вересня 2016 року о 12:00 год. до Дніпровського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5, зал судових засідань №7 (тел.044-570-96-75), для участі в якості об-
винуваченого у судовому засіданні по розгляду кримінального провадження
№42014010470000019 від 03.03.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 27, ст. 113, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437, ч.
2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

У відповідності до вимог п.1 ч.7 ст. 42 КПК України обвинувачений зобов’язаний прибути
за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк —
заздалегідь повідомити про це суд.

Згідно ст.138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 1) за-
тримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пересу-
вання внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії,
військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці про-
живання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба
або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови
неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки
про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 323 КПК України передбачені наслідки неприбуття обвинуваченого:
1. Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під

вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає
дату нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття до суду. Суд також
має право постановити ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на
нього грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 цього Кодексу.

3. Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у частині
другій статті 297-1 цього Кодексу, може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in ab-
sentia), крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у
міждержавний та/або міжнародний розшук.

За наявності таких обставин за клопотанням прокурора, до якого додаються матеріали
про те, що обвинувачений знав або повинен був знати про розпочате кримінальне провад-
ження, суд постановляє ухвалу про здійснення спеціального судового провадження стосовно
такого обвинуваченого.

Участь захисника у спеціальному судовому провадженні є обов’язковою.
Повістки про виклик обвинуваченого у разі здійснення спеціального судового провад-

ження надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування, а про-
цесуальні документи, що підлягають врученню обвинуваченому, надсилаються захиснику.
Інформація про такі документи та повістки про виклик обвинуваченого обов’язково публі-
куються у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження згідно з
положеннями статті 297-5 цього Кодексу. З моменту опублікування повістки про виклик у
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомленим з її змістом.

Відповідно до ч.5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора
чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш
як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи
спеціального судового провадження. Згідно п.20-1 розділу XI «Перехідних положень» КПК
України, положення ч.5 ст.136 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість
місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної від-
повідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами
України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерорис-
тичної операції. 

Головуючий по справі суддя В.М. Хіміч

Добропільський міськрайонний суд Донець-
кої області (85004, м. Добропілля Донецької
області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає
цивільні справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «При-
ватбанк» до Сергієва Віталія Олександровича
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач Сергієв В.О. викликається на 06
жовтня 2016 року на 09.00 годину до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 7,
для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справі.

- за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Са-
лова Сергія Анатолійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Салов С.А. викликається на 06
жовтня 2016 року на 09.00 годину до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет № 7,
для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також усі
наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання
відповідачів, необхідно повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їх відсутність на підставі наявних у них
даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко С.О.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Димченка Павла Воло-
димировича, 20.11.1987 р.н. (адреса:
87304, Донецька обл., місто Амвросіївка,
вул. Інтернаціональна, буд. 3, кв. 9) про
стягнення заборгованості за кредитним
договором призначено на 09 годину 00
хвилин 20.09.2016 року у приміщенні Орі-
хівського районного суду м. Оріхів за ад-
ресою: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів,
вул. Першотравнева, б. 23. У разі неявки у
судове засідання відповідача справа буде
розглянута за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами з постановленням
заочного рішення.

Суддя Щербань Л.С.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Стукань Олени Михай-
лівни, 28.10.1968 р.н. (адреса: 87304, До-
нецька обл., м. Амвросіївка, вул.
Інтернаціональна, буд. 9, кв. 29) про стяг-
нення заборгованості за кредитним дого-
вором призначено на 13 годину 10 хвилин
21.09.2016 року у приміщенні Оріхівського
районного суду м. Оріхів за адресою:
70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Пер-
шотравнева, б. 23. У разі неявки у судове
засідання відповідача справа буде розгля-
нута за її відсутності за наявними у справі
доказами з постановленням заочного рі-
шення.

Суддя Галчанський С.В.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Чиканової Валентини
Іванівни, 26.07.1966 р.н. (адреса: 87300,
Донецька обл., м. Амвросіївка, вул. Лома-
кіна, буд. 9) про стягнення заборгованості
за кредитним договором призначено на 10
годину 20 хвилин 21.09.2016 року у при-
міщенні Оріхівського районного суду м.
Оріхів за адресою: 70500, Запорізька обл.,
м. Оріхів, вул. Першотравнева, б. 23. У разі
неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглянута за її відсутності за
наявними у справі доказами з постанов-
ленням заочного рішення.

Суддя Галчанський С.В.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Піддубного Юрія Бори-
совича, 29.11.1960 р.н. (адреса: 87302, До-
нецька обл., м. Амвросіївка, вул. Глінки,
буд. 1) про стягнення заборгованості за
кредитним договором призначено на 09
годину 00 хвилин 20.09.2016 року у при-
міщенні Оріхівського районного суду 
м. Оріхів за адресою: 70500, Запорізька
обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, б. 23.
У разі неявки у судове засідання відпові-
дача справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними у справі доказами з
постановленням заочного рішення.

Суддя Щербань Л.С.

Старобільський районний суд Луганської
області викликає Яріна Віктора Вікторовича,
зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, Антрацитівський р-н, с. Ковпакове,
вул. Пролетарська, буд. 42, як відповідача
у судове засідання по цивільній справі №
2/431/1081/16 р. за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованності, яке
відбудеться 22 вересня 2016 року о 14 го-
дині 30 хв. в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Старобільськ, вул.
Миру, 38а.

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

Суддя В.М. Сергєєв

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Шабан Юрія Богдано-
вича, 12.04.1988 р.н. (адреса: 87320, До-
нецька обл., Амвросіївський р-н, с.
Степано-Кринка, вул. Фрунзе, буд. 27) про
стягнення заборгованості за кредитним
договором призначено на 09 годину 00
хвилин 20.09.2016 року у приміщенні Орі-
хівського районного суду м. Оріхів за ад-
ресою: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів,
вул. Першотравнева, б. 23. У разі неявки у
судове засідання відповідача справа буде
розглянута за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами з постановленням
заочного рішення.

Суддя Щербань Л.С.

У Подільському районному суді м. Києва 15 жов-
тня 2016 року о 09 год. 00 хв. під головуванням
судді Богінкевич С.М. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Грицюка Павла Володимировича
до Грицюк Тамари Сергіївни про розірвання шлюбу.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-
дове засідання обов’язкова. 

Суддя Богінкевич С. М.

Ракітіній Тетяні Федорівні, 02.09.1957
р.н., необхідно з’явитись до відділу ДВС за
адресою: м. Чорноморськ, вул. Віталія
Шуми, буд. № 21, каб. № 8, для ознайом-
лення з висновком та іншими матеріалами
виконавчого провадження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39А) розглядає позовну заяву Публічного ак-
ціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Гладких Надії
Семенівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Гладких Надія Семенівна, 21.04.1950 року
народження, останнє місце реєстрації: 86781, Донецька
область, м. Харцизьк, смт Зуївка, вул. Вознесенського,
135, викликається на 20 вересня 2016 року о 08.10 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 її відсутність на підставі
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д.Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПриватБанк» до Сергєєнкової Ганни
Германівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Сергєєнкова Ганна Германівна, 28.10.1962
року народження, останнє місце реєстрації: 86793, До-
нецька область, м. Іловайськ, вул. Краснознаменська,
214, викликається на 21 вересня 2016 року о 08.10 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 її відсутність на підставі
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д.Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПриватБанк» до Яковлєвої Наталі
Борисівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Яковлєва Наталя Борисівна, 27.12.1971
року народження, останнє місце реєстрації: 86700, До-
нецька область, м. Харцизьк, вул. Свердлова, 111, викли-
кається на 20 вересня 2016 року о 08.30 год. до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи
пропонується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, 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 її відсутність на підставі
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д.Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПриватБанк» до Кравченко Світлани
Миколаївни про стягнення заборгованості.

Відповідач Кравченко Світлана Миколаївна,
25.02.1961 року народження, останнє місце реєстрації:
86700, Донецька область, м. Харцизьк, м-н Ювілейний,
6/4, викликається на 20 вересня 2016 року о 08.20 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 її відсутність на підставі
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д.Є.

В провадженні Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області знаходиться ци-
вільна справа № 2/243/3333/2016 за позовом
ПрАТ «ХЛІБ» до Гринівської М.Є. про ви-
знання права власності.

Розгляд справи по суті відбудеться
19.09.2016 року о 10.00 год. (додаткова дата
21.09.2016 року о 09.00 год.) у приміщенні
Слов’янського міськрайонного суду Донець-
кої області за адресою: Донецька область, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II
поверх).

Явка відповідача Гринівської Марини Єв-
генівни, остання відома адреса мешкання:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Дар-
віна, 17, кв. 46, є обов’язковою. У разі неявки
відповідача справу буде розглянуто без її
участі.

Відповідачу пропонується подати свої за-
перечення проти позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує
особу.

Суддя І.М. Мінаєв

Правдивець Володимир Іванович, 12.10.1961
року народження, останнє місце проживання чи
мешкання: 51900, Дніпропетровська область,
місто Дніпродзержинськ, пр. Дружби Народів,
будинок 63В, квартира 65; викликається у від-
крите судове засідання як відповідач на 12.50
годину 30 вересня 2016 року у цивільній справі
за позовом Токмакової Катерини Юріївни до
Правдивець Володимира Івановича про позбав-
лення батьківських прав та стягнення аліментів
на утримання неповнолітньої дитини.

Відкрите судове засідання у цивільній справі
відбудеться під головуванням судді Решетник
Т.О. в приміщенні Дніпровського районного суду
м. Дніпродзержинська Дніпропетровської об-
ласті за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул.
Петровського, 166, 1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опуб-
лікування оголошення в пресі відповідач Прав-
дивець Володимир Іванович вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.
У разі неявки відповідача, справу буде розгля-
нуто за його відсутності. 

Суддя Т.О. Решетник

Селидівський міський суд Донецької
області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна,
4) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Альфа-Банк» до Бугара Вадима Ми-
хайловича про звернення стягнення на
предмет іпотеки. Відповідач Бугара В.М.,
зареєстрований за адресою: м. Донецьк,
вул. Шекспіра, 2/17, викликається на
22.09.2016 р. об 11.30 год. до суду для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується подати запе-
речення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідача до суду необхідно
повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

З опублікуванням оголошення про ви-
клик відповідач вважається повідомленим
про дату, час і місце розгляду справи,
справа може бути розглянута за його від-
сутності. 

Суддя Владимирська І.М.

В провадженні Лисичанського міського суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне провад-
ження № 415/7339/15-к, внесене до Єдиного реєстру
досудових розслідувань № 22015130000000001 від
02.01.2015 року, стосовно Галімуліна Володимира
Юрійовича, 05 липня 1973 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1
ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович
зареєстрований за адресою: Луганська область,
місто Привілля, вул. Чапаєва, буд. 6.

На підставі ст.ст. 297-5, 323 КПК України Лиси-
чанський міський суд Луганської області викликає
Галімуліна Володимира Юрійовича в судовий роз-
гляд, який здійснюється в порядку спеціального су-
дового провадження та відбудеться 26 вересня 2016
року о 09:00 годині в залі судових засідань Лиси-
чанського міського суду Луганської області за ад-
ресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул.
Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиметься ко-
легією суддів у складі: головуючої судді Старікової
М.М., судді Березіна А.Г. судді Субботи M.І. 

Суддя М.М. Старікова

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39 а)
розглядає цивільну справу № 227/2242/16-ц
за позовом ПАТ«Укрсоцбанк» до Гирюшта
Олени Юріївни про стягнення заборгованості.

Відповідач:
Гирюшта Олена Юріївна, 30 квітня 1975

року народження, останнє відоме місце про-
живання якої: Донецька обл., м. Харцизьк,
вул. Полупанова, 10/4, викликається до До-
бропільського міськрайонного суду Донець-
кої області, як відповідач по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укрсоцбанк» до Гирюшта Олени
Юріївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26.09.2016
року о 08.00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул.
Банкова (Радянська), 39А.

У разі неявки відповідача до суду справу
буде вирішено на підставі наявних у ній даних
чи доказів.

Суддя С.А. Притуляк
Ізюмський міськрайонний суд Харківської

області викликає як відповідачів Васильченко
Вікторію Леонідівну, Сухонос Христину Іва-
нівну, Васильченка Анатолія Володимиро-
вича, які мешкають: Харківська область, 
с. Бригадирівка Ізюмського р-ну по справі 
№ 623/1015/16-ц року за позовом ТОВ
«Югран» до Васильченко Вікторії Леонідівни,
Фермерського господарства «Яровіт-1», Сухо-
нос Христини Іванівни, Васильченка Анатолія
Володимировича про визнання поновлення до-
говорів оренди землі та визнання недійсним
договорів оренди в судове засідання, яке від-
будеться 20 вересня 2016 року о 14 годині 00
хвилин.

Явка відповідачів Васильченко Вікторії Лео-
нідівни, Сухонос Христини Іванівни, Василь-
ченка Анатолія Володимировича є обов’язкова.

У разі неявки справу буде розглянуто за
вашої відсутності відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК
України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м.
Ізюм, вул. Соборна, 52.

Суддя Т.Д. Бєссонова

Жмеринський міськрайонний суд Він-
ницької області викликає Харжевського
Володимира Володимировича, 09.03.1980
року народження, місце реєстрації: с. Дру-
желюбівка, вул. Слобода (Пролетарська),
1 Калинівського району Вінницької об-
ласті, в судове засідання як відповідача у
цивільній справі №2/130/873/2016,
№130/1678/16-ц за позовом Харжевської
Ірини Олександрівни до Харжевського Во-
лодимира Володимировича про стягнення
аліментів на утримання неповнолітніх
дітей, яке відбудеться о 08 год. 10 хв.
07.10.2016 року за адресою: Вінницька
область, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6.
У разі неявки відповідача Харжевського
Володимира Володимировича в судове
засідання, справу буде розглянуто за його
відсутності за наявними у справі дока-
зами. Про причини неявки повідомити
суд.

Суддя Камінський В. П.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, буд. 39 «А»)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Іванова Михайла Мико-
лайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Іванов Михайло Миколайович,
ІПН 1816015299, останнє відоме місце про-
живання: м. Харцизьк, вул. Гастелло, 122, ви-
кликається на 27 вересня 2016 року на 10.00
годину до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 1, для участі у розгляді
справи. До розгляду справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Тітова Т.А.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (суддя О. О. Наумик) викликає
в судове засідання, яке відбудеться 19 ве-
ресня 2016 року о 14-00 годині за адресою:
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157,
корп.2, каб.24, як відповідача по справі за по-
зовом ПАТ «Державний Ощадний банк Ук-
раїни» в особі філії — Донецьке обласне
управління AT «Ощадбанк» про стягнення за-
боргованості:

Адоньєву Ірину Вячеславівну, Адоньєва
Сергія Володимировича, 86100, Донецька об-
ласть, м. Макіївка, сел. Крупської, вул. Фро-
лова, 8/8;

Шестак Ірину Юріївну, 83010, Донецька
область, м. Донецьк, вул. Моцарта, 7/45. Від-
повідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази на їх
підтвердження. У разі неявки відповідача у
судове засідання справа згідно з вимогами
ЦПК України може бути розглянута за його
відсутності.

Деснянський районний суд м. Черні-
гова викликає як відповідача Горошко
Іллю Михайловича (останнє відоме місце
проживання: м. Чернігів, вул. Святомико-
лаївська, буд. 33) для участі у цивільній
справі № 750/5244/16-ц (2/750/1768/16) за
позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний Банк «ПриватБанк»
до Горошко Іллі Михайловича про стяг-
нення заборгованості за договором.

Судове засідання відбудеться
27.09.2016 року о 08 год. 30 хв. в примі-
щенні суду за адресою: м. Чернігів, пр-т
Перемоги, 141, каб. 206.

Попереджаємо, що в разі неявки в су-
дове засідання без поважних причин або
неповідомлення про причини неявки
позов буде розглянуто у Вашу відсутність,
за наявності доказів, що містяться в мате-
ріалах справи.  

Суддя І.П. Рахманкулова
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Краснопільський районний суд Сумської області
викликає Гарета Романа Васильовича, 08 лютого
1981 року народження, уродженця с. Тур’я Красно-
пільського району Сумської області, ІПН:
2962406956, як відповідача у справі №578/663/16-ц,
провадження № 2/578/220/16 за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Гарета Романа Васильовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
для участі у розгляді справи, який відбудеться
27.09.2016 року о 10:30 год. Наслідки неявки перед-
бачено ст. 169 ЦПК України. Адреса суду: 42400, Сум-
ська область, смт Краснопілля, вул. Вокзальна, 18. 

Суддя Щербина А.С.

Загоруйко Михайло Володимирович, 25.01.1980 року
народження, уродженець с. Кустівці Полонського району
Хмельницької області, останнє відоме місце прожи-
вання: Херсонська область, Скадовський район, 
с. Красне, вул. Будівельників, буд. №1, викликається як
відповідач по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Судовий розгляд відбудеться 11.10.2016 року о
08 год. 30 хв. в приміщенні Скадовського районного
суду розташованого в м. Скадовську Херсонської об-
ласті, вул. Мангубінська, 39. У разі неявки, справа роз-
глядатиметься за наявними доказами.

Суддя Н.I. Ведмідська

Фількіна Наталя Миколаївна, 13.11.1992 року народ-
ження, уродженка с. Михайлівка Скадовського району
Херсонської області, останнє відоме місце проживання:
Херсонська область, Скадовський район, с. Михайлівка,
вул. Комсомольська, буд. №19, викликається як відпо-
відач по цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судовий розгляд відбудеться 11.10.2016 року о 08 год.
в приміщенні Скадовського районного суду розташова-
ного в м. Скадовську Херсонської області, вул. Мангу-
бінська, 39. У разі неявки, справа розглядатиметься за
наявними доказами. 

Суддя Н. І. Ведмідська

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Ткаченка Олек-
сандра Борисовича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Ткаченко Олександр Борисович,
10.07.1983 року народження, місце реєстрації: 85670,
Донецька область, м. Вугледар, вул.13 Десантників,
буд.43, кв.100. Справу призначено до попереднього роз-
гляду на 09.00 годину 18 жовтня 2016 року. Відповіда-
чеві пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність. 

Суддя О.Г. Луньова

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Ольшанської Наталії Васи-
лівни до Ольшанського Миколи Миколайовича, третя
особа Служба у справах дітей Вінницької міської ради
про надання згоди на виїзд дитини за кордон.

Відповідач Ольшанський М.М. викликається до каб.
№ 6 суду на 29 вересня 2016 року на 11 годину 00 хви-
лин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бєлоусов А.Є.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться цивільна справа за позовом
Козьміна Миколи Георгійовича до Лясковської Римми Іва-
нівни, третя особа: Бердянський міський відділ державної
міграційної служби України в Запорізькій області, про ви-
знання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням.

Суд викликає відповідача Лясковську Римму Іванівну в
судове засідання, яке відбудеться 27.09.16 року о 14-00 го-
дині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за ад-
ресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 506. Суддя Ревуцький С.І., тел. (код 06153) 3-51-09.
Явко до суду є обов’язковою. В разі неявки справа буде роз-
глянута за наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя С.І.Ревуцький

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області ви-
кликає Іванченка Сергія Олександровича (останнє відоме
місце реєстрації відповідача: м. Лубни Полтавської області,
вул. Монастирська, 28, кв.20) як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Іванченка Сергія
Олександровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 03 жовтня
2016 року в приміщенні суду за адресою: Полтавська об-
ласть, м. Лубни, вул. Монастирська, 17.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу буде
розглянуто за Вашої відсутності. Ви зобов’язані повідо-
мити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Е.Г. Жага

Червоноградський міський суд Львівської області
викликає відповідача Андрійчука Василя Юрійовича
в судове засідання у цивільній справі за позовом
Протанського Богдана Михайловича до Андрійчука
Василя Юрійовича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 11.10.2016 року о 10.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: вул. Св. Володимира, 15, м.
Червоноград, Львівська область. Головуючий суддя
по справі Кріль М. Д.

У випадку неявки відповідача відповідно до ч. 4
ст. 169 ЦПК України, суд розглядатиме справу у його
відсутності на підставі наявних у матеріалах справи
даних та доказів.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Мальчікова Артема Олексійовича до
Грідунової Злати Ігорівни про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Грідунова Злата Ігорівна проживає
за адресою: м. Юнокомунарівськ, вул. Третьякова, буд. 17,
кв.12, викликається до суду на 22.09.2016 р. на 08:30 го-
дину 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

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Любкову Ніну Дмитрівну для участі в
цивільній справі за позовом Лобкова Данила Андрійовича,
3-я особа: Орган опіки та піклування Станично-Луганської
РДА Луганської області про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів, яка відбудеться 26 вересня
2016 року о 10:30 годині у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідача по справі за позовом
ПАТ «Просто страхування» про стягнення заборгованості
на 26.09.2016 року о 08.00:

- Майборода Геннадій Миколайович, 27.02.1961 року
народження, останнє відоме зареєстроване місце прожи-
вання (перебування) – с. Новоолександрівка, Луганська
обл.

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

Рубіжанський міський суд Луганської області при здійс-
ненні судового провадження, на підставі ст.ст. 297-5, ч. 3 ст.
323 КПК України, викликає в якості обвинуваченого Цибенка
Романа Євгеновича, 24.04.1980 року народження, зареєстро-
ваного та мешкаючого за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, пр. Переможців, 25/57, за матеріалами кримінального
провадження № 425\2550\16-к, 1-кп\425\277\16, на підставі об-
винувального акту відносно Цибенка Р.Є. за ч. 2 ст. 146, ч. 3
ст. 185, ч. 2, 3 ст. 187, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 262, ч. 3 ст. 289, ч.
4 ст. 296 КК України.

Обвинуваченому Цибенку Р.Є. необхідно прибути до підго-
товчого судового засідання, яке відбудеться 27 вересня 2016
року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського суду
за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.

Суддя В.В. Козюменська

Рівненський міський суд викликає на 12 год. 26 ве-
ресня 2016 року (м. Рівне, вул. Шкільна, буд. 1) Ткачука
Миколу Васильовича, останнє відоме місце проживання:
м. Рівне, вул. Корольова, буд. 5, кв. 2, як відповідача у
цивільній справі № 569/13277/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Акціонерно-комерційний
банк «Капітал» (в особі Тимчасової адміністрації) до Тка-
чука Миколи Васильовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

У випадку неявки відповідача в судове засідання без
поважних причин, справу буде розглянуто на підставі на-
явних у ній доказів (ухвалене заочне рішення).

Суддя В.М. Кухарець

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Короїда А.В. на заочне рішення Со-
лом’янського районного суду м. Києва від 18.11.2015 в
справі за позовом Компанії Олейна СА до Короїда А.В.,
ТОВ «Сервіс Онлайн», ТОВ «Інтернет Інвест» про забо-
рону вчинення певних дій та зобов’язання здійснення
певних дій, відбудеться в приміщенні Апеляційного суду
м. Києва (вул. Солом’янська, 2а) 05 жовтня 2016 року о
14 годині 00 хвилин.

Явка є обов’язковою.
При собі мати паспорт або інший документ, який по-

свідчує особу.
Суддя В.В. Саліхов

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області
повідомляє, що 11 жовтня 2016 року о 09 годині 00 хвилин у
приміщенні Івано-Франківського міського суду Івано-Франків-
ської області за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнваль-
дська, 11, перший поверх, зал № 9, розглядатиметься цивільна
справа за позовом Кононенка Юрія Григоровича до Семенюка
Любомира Сергійовича про усунення перешкод у користуванні
житловим приміщенням.

У судове засідання викликається як відповідач Семенюк Лю-
бомир Сергійович, який проживає за адресою: Галицька,
134/167, місто Івано-Франківськ.

У разі неявки відповідача справа розглядатиметься за його
відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані повідомити
суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Л.В. Мелещенко

Тагаєва Наталія Ігорівна викликається до Хмель-
ницького міськрайонного суду (вул. Кам’янецька,
117, поверх 2, кабінет 7) в судове засідання на 20 ве-
ресня 2016 року о 12 годині 45 хвилин як відповідач
для судового розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «ПРИВАТ-
БАНК» про стягнення заборгованості. У випадку не-
явки відповідача судовий розгляд справи буде
проведено за її відсутності на підставі наявних в ма-
теріалах справи доказів. В разі неможливості явки
на вказану дату за вказаною адресою відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про причини неявки.

Суддя А.А. Демінська

Борзнянський районний суд Чернігівської області ви-
кликає Мамажанова Фархода Ахматовича, як відпові-
дача у цивільній справі № 730/855/16-ц за позовом
Залозної Таміли Миколаївни до Мамажанова Фархода
Ахматовича про розірвання шлюбу, яка призначена до
розгляду на 23 вересня 2016 року о 12.00 год. у примі-
щенні Борзнянського районного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: вул. Незалежності, 4, м. Борзна,
Борзнянського району, Чернігівської області.

Крім того, суд роз’яснює, що відповідно до ст. 74 ЦПК
України з опублікуванням даного оголошення про ви-
клик відповідач вважається належним чином повідом-
лений про час і місце розгляду справи.

Суддя І.І. Тіслюк

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає як
відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Стоян В.О. про стягнення забор-
гованості Стоян Вадима Олександровича у судове
засідання, яке відбудеться о 09.00 годині 07 жовтня
2016 року за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
12, каб. 18.

У разі неявки відповідача Стоян В.О. у судове за-
сідання, суд вирішить справу на підставі наявних в
ній доказів.

Суддя О.І. Чернобай

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Покла-
дова Олександра Борисовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Покладов Олександр Борисович
проживає за адресою: м. Часів Яр, Ватутіна, буд. 6, викли-
кається до суду на 05.10.2016 р. на 14.30 годину за адре-
сою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О.П. Харченко

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області
викликає у судове засідання як відповідача Кушніра Андрія
Олександровича 08.12.1977 р.н., з розгляду цивільної
справи № 274/2828/16-ц за позовом Приватного акціонер-
ного товариства Страхова Компанія «Колоннейд Україна»
до Кушніра Андрія Олександровича про відшкодування
шкоди, заподіяної внаслідок ДТП.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бердичів-
ського міськрайонного суду Житомирської області за ад-
ресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Житомирська,
30, о 09 годині 00 хвилин 30.09.2016 р.

У разі неявки відповідача справу буде розглянуто у його
відсутності.

Суддя А.В. Зайцев

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа № 310/5956/16-
ц за позовом Бушкової Олени Миколаївни до Бушкова Во-
лодимира Валерійовича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 03.11.2016 року на 08
год. 15 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 502, суддя Петягін В.В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Бушкова Володимира Ва-
лерійовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Суддя В.В. Петягін

Токмацький районний суд викликає у судове засі-
дання на 11 годину 00 хвилин 19 вересня 2016 року до
Токмацького районного суду (м. Токмак, вул. Володи-
мирська, 28, каб. №7) боржника Дмитрієва Дмитра
Олексійовича, який мешкає за адресою: Донецька об-
ласть, смт. Старобешеве, вул. Гоголя, 44-1 по справі за
заявою ПАТ «Універсал Банк» про надання дозволу на
примусове виконання рішення Міжнародного комерцій-
ного арбітражного суду при ТПП України від 27.05.2014
року у справі АС №304р/2013 року за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Універсал Банк» до
Дмитрієва Д. О. про звернення стягнення на акції. 

Суддя Гавілей М.М.

Новоайдарський районний суд Луганської області
викликає відповідачів за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості у судове засі-
дання, яке відбудуться:

20.09.2016 року
10:00 Мінакова Олена Іванівна (цивільна справа

419/2217/16-ц).
У разі неявки відповідача  в судове засідання суд

розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України. 

Суддя Добривечір Л.Д.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/2243/16-ц за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» в інтересах якого на підставі довіреності діє Во-
ронцова Марія Олександрівна до Чугаєва Валентина
Леонідовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором в розмірі 134056,75 гривень.

Відповідач Чугаєв Валентин Леонідович викликається
до каб. № 27 суду на 26 вересня 2016 року на 09 годину
00 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутності за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

У провадженні  Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа
№ 185/5233/16-ц за позовом Кривунь Ольги Іванівни до
Дімітрова Дмитра Петровича про розірвання шлюбу.

Відповідач Дімітров Дмитро Петрович викликається у
судове засідання на 10:00 год. 29 вересня 2016 року у
приміщенні Павлоградського міськрайонного суду Дніп-
ропетровської області за адресою: Дніпропетровська об-
ласть, м. Павлоград, вул. Дніпровська, буд.135, кабінет
№ 203. Суддя Боженко Л.В.

Після опублікування оголошення в пресі, відповідач
вважається повідомленим про дату, час та місце роз-
гляду справи. У разі неявки відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

Сумський районний суд Сумської області викликає в
судове засідання як відповідача Оганян Сергія Нораєло-
вича, 10 червня 1967 року народження, уродженця м. Ід-
жеван, Вірменія, останнє відоме місце реєстрації за
адресою: с. Могриця, вул. Над’ярна, буд. 43, у цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Оганяна
Сергія Нораєловича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин
04 жовтня 2016 року, в приміщенні Сумського район-
ного суду за адресою м. Суми, вул. Академічна, буд. 13,
1-й пов., каб. 109. У випадку неявки відповідача Оганян
С.Н. в судове засідання цивільна справа буде розглянута
у його відсутності за наявними в справі доказами. 

Суддя Моісеєнко О. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу за позовом Бєлової
Ірини Миколаївни до Каросанідзе Звіаді Гурамовича про усу-
нення перешкод у здійсненні права користування жилим
приміщенням та зняття з державної реєстрації. Відповідач у
цивільній справі №233/3286/16-ц Каросанідзе Звіаді Гура-
мович, 25.08.1977 р.н., зареєстрований: Донецька область,
м. Макіївка, вул. Чубаря, 7/7, викликається у судове засі-
дання на 08-00 год. 20.09.2016 р. Розгляд відбудеться в при-
міщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. №2, каб. №16). У випадку неприбуття в судове
засідання відповідач повинний повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Т.О. Мартишева

Відповідачам: ПАТ «СК» «Україна» (адреса: м. Київ,
вул. Ревуцького, 42-Г); Кушнір Василь Миколайович (ад-
реса: Чернівецька обл. Сокирянський р-н., м. Сокиряни,
вул. Куйбишева, 17); Кокошко Олександр Миколайович
(адреса: м. Київ, вул. А.Ахматової, 8, кв.301) необхідно
з’явитися 26.09.2016 р. об 11:50 год. до Дарницького
районного суду м. Києва (м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал
114), для участі в судовому засіданні по цивільній справі
за позовом Тимчишина Ю.І. про відшкодування шкоди.

У разі неявки відповідача до суду, справу буде роз-
глянуто по суті за наявними у справі матеріалами у його
відсутність в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Вовк Є. І.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської об-
ласті викликає до суду відповідача Звягінцева Олександра
Олександровича, по цивільній справі №495/4095/16-ц за позо-
вом Ковбасюк О. І. до Звягінцевої А.П., Звягінцева О.О., третя
особа служба у справах дітей Білгород-Дністровської райдерж -
адміністрації, виконкому Шабівської сільської ради про по-
збавлення батьківських прав, розгляд якої відбудеться 30
вересня 2016 року о 12.00 годині за адресою: м. Білгород-Дніс-
тровський, вул. Енгельса, 27, каб. №7 (суддя Заверюха В. О.).

Білгород-Дністровський міськрайонний суд пропонує від-
повідачу Звягінцеву Олександру Олександровичу подати запе-
речення на позов та докази, якими обґрунтовуються
заперечення. У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача Звягінцева Олександра
Олександровича. 

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області (вул. Першотравнева, 30, м. Олександрія,
Кіровоградська область, факс 05-235-7-56-10, елек-
тронна адреса суду: inbox@od.kr.court.gov.ua) повідом-
ляє, що 03 жовтня 2016 року о 16.00 год. під
головуванням судді Ковальової О.Б. відбудеться судовий
розгляд цивільної справи №398/488/15-ц, провадження
№2/398/50/16 за позовом ТОВ «Порше Лізинг України»
до Ніколенка Олексія Вікторовича про стягнення забор-
гованості та збитків відповідно до договору про фінан-
совий лізинг №00009263 від 23.12.2013 року та
Ніколенко Олексій Вікторович викликається до суду як
відповідач у справі. 

Суддя Ковальова О.Б.

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (ад-
реса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. № 84, каб. № 210,
суддя Волошин Є.В.) викликає у судове засідання, яке від-
будеться 10 жовтня 2016 року о 14 годині 00 хвилин, гро-
мадянина Мазнова Олександра Євгеновича як відповідача
по цивільній справі №202/4611/16-ц; провадження 
№ 2/202/2357/2016 за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Мазнова Олександра Євгеновича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

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

Суддя Волошин Є. В.

Кузнецовський міський суд Рівненської області викли-
кає Бельського Юрія Івановича (останнє відоме місце про-
живання: м-н Будівельників, буд.24/2, кв.90, м.
Кузнецовськ, Рівненська обл.) як відповідача у цивільній
справі №565/1144/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Терехової Тамари Васи-
лівни, Бельського Юрія Івановича про стягнення
заборгованості, що призначена до розгляду на 07 жовтня
2016 року о 10 год. 00 хв. в залі судових засідань Кузне-
цовського міського суду Рівненської області за адресою:
34400, Рівненська область, м. Вараш, м-н Будівельників,
3. У разі неявки відповідача Бельського Ю.І. в судове засі-
дання справа буде розглянута в його відсутності на підставі
наявних доказів.

Суддя Малков В. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +6 +11    +16 +21
Житомирська +6 +11    +16 +21
Чернігівська +5 +10    +14 +19
Сумська +4   +9    +13 +18
Закарпатська +12 +17    +24 +29
Рівненська +7 +12    +20 +25
Львівська +10 +15    +22 +27
Івано-Франківська +10 +15    +22 +27
Волинська +7 +12    +20 +25
Хмельницька +9 +14    +22 +27
Чернівецька +11 +16    +23 +28
Тернопільська +9 +14    +22 +27
Вінницька +8 +13    +22 +27

Oбласть Нiч          День
Черкаська +7   +12   +19  +24
Кіровоградська +8   +13   +21  +26
Полтавська +6   +11   +16  +21
Дніпропетровська +8   +13   +20  +25
Одеська +13   +18   +25  +30
Миколаївська +12   +17   +23  +28
Херсонська +12   +17   +23  +28
Запорізька +9   +14   +22  +27
Харківська +6   +11   +15  +20
Донецька +7   +12   +18  +23
Луганська +6   +11   +15  +20
Крим +12   +17   +22  +27
Київ +9   +11   +18  +20

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

оголошення

«Червону руту»
співали одночасно 
в чотирьох містах

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

МЕЛОДІЇ НАВІКИ. У вересні 1970-го пісня Володимира Іва-
сюка злетіла у світ. Чернівці щороку Святом української пісні
відзначають той славетний день, коли на Театральній площі
міста вперше прозвучали незабутні «Червона рута» та «Во-
дограй». Пісенні твори виконав їх автор Володимир Івасюк ра-
зом з тодішньою викладачкою міської музичної школи Тетя-
ною Кузнецовою в передачі «Камертон доброго настрою»
Чернівецького облтелерадіокомітету. У прямому ефірі (тоді це
було новаторством) пісні транслювали з Чернівців на всю Ук-
раїну. Вони стали народними —  такими й залишаться для ук-
раїнців.  

Велелюдний флешмоб з масового виконання Івасюкових пі-
сень зібрав молодь Чернівців — студентів, школярів, убраних
у святкові вишиванки. За попередньою домовленістю, одно-
часно з чернівчанами «Червону руту» мали виконувати у По-
лтаві, Дніпрі та Луганську.

Пісенне свято розпочалося біля меморіальної дошки Воло-
димирові Івасюку на стіні Буковинського медичного універси-
тету, де він навчався. 

— «Червона рута» — пісенний символ українського духу в
цілому світі, — зазначила на святі перший заступник голови
Чернівецької облради Інга Маковецька. — Недарма цей гені-
альний твір лунав під час Революції гідності на рівних з дер-
жавним гімном України. Чарівна мелодія «Червоної рути» лу-
нає нині на сході нашої країни, де кращі сини та доньки боро-
нять її від підступного ворога. 

Повістка про виклик підозрюваного 
для проведення слідчих дій у кримінальному провадженні

Підозрювана Стулова Тетяна Василівна, 17.07.1959 року народження, заре-
єстрована за адресою: Донецька обл., м. Селидове, вул. Московська, буд. №4,
кв. №65, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися
19 вересня 2016 року та 20 вересня 2016 року до каб. 306 слідчого відділу
УСБУ в Донецькій області до слідчого Дейнеги Дениса Ігоровича за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. №77, для проведення
слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному провадженні
№22016050000000044, зареєстрованого у ЄРДР 10.03.2016 за фактом вчинен-
ня злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ОФІЦІЙНО. Сорокавось-
мирічний словенський фахі-
вець Александер Чеферін
замінив на цій посаді Міше-
ля Платіні, якого на тлі то-
рішніх корупційних сканда-
лів відсторонили від управ-
ління футбольними справа-
ми. На позачерговому кон-
гресі УЄФА в Афінах Алек-
сандер Чеферін отримав
від національних асоціацій
42 голоси з 55 можливих і
став  сьомим президентом
УЄФА та автоматично —

віце-президентом ФІФА.
Новообраний функціонер
перебуватиме на посаді до
2019 року — саме тоді за
планом мали переобрати
його попередника.

«Це величезна шана і
водночас величезна відпо-
відальність, — прокоменту-
вав пан Чеферін своє об-
рання. — Для мене це бага-
то означає. Моя прекрасна
Словенія пишається мною,
і, сподіваюся, колись ви теж
пишатиметеся мною», —
сказав він, виступаючи пе-
ред  делегатами конгресу.
Александер Чеферін рані-

ше займався правничою
роботою. 

Він очолював футбольну
асоціацію своєї країни із
2011 року. На виборах сло-
венець істотно випередив
суперника нідерландця Мі-
хаеля ван Праага, який на-
брав 13 голосів.

Чеферін народився 13
жовтня 1967 року в Любля-
ні. Здобув вищу освіту в га-
лузі юриспруденції в люб-
лянському університеті.
Працював у сімейній адво-
катській конторі, цікавився
захистом прав професійних
спортсменів і спортивних

клубів. Пізніше перейняв у
батька кермо правління і
став директором фірми.
2011-го його обрали прези-
дентом Футбольної асоціа-
ції Словенії, а в лютому
2015-го переобрали на чер-
говий чотирирічний термін.
Крім цього, з 2011 року Че-
ферін обіймав посади дру-
гого і третього віце-голови
юридичного комітету УЄ-
ФА.

Експерти передбачають,
що представник  невеликої
країни  приділятиме більше
уваги східноєвропейському
футболу. 

Новим президентом УЄФА обрано
Александера Чеферіна

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Єгор Дементьєв зай-
мається велоспортом

з 10 років. До того як по-
трапити у паралімпій-
ський спорт, досяг успі-
хів у звичайному. Та
2011 року потрапив у
ДТП: в Донецьку спорт -
смена збив автомобіль.
Зазнавши компресійного
перелому хребта, Єгор
провів у ліжку чотири мі-
сяці. Це поставило під за-
грозу його подальшу
спортивну кар’єру. Та
завдяки підтримці рід-
них і тренерів він звівся
на ноги. А вже 2012-го в
Лондоні виграв золоту
медаль. Сьомого змагаль-
ного дня у Ріо Єгор Де-
ментьєв став триразовим
паралімпійським чемпіо-
ном. До здобутої раніше
найвищої нагороди на
треку додав «золото»  в
індивідуальній гонці з
роздільним стартом на
шосе. 

У середу українські па -
ра лімпійці взяли участь у
десяти видах спорту та
вибороли 4 золотих, 2
срібні та 3 бронзові наго-
роди, а збірна України ще
наблизилася  до перевер-
шення лондонського по-
казника. 

До речі, першою поби-
ла  свій  рекорд за за-
гальною кількістю здобу-
тих у 2012 році нагород
команда плавців. Тоді бу-
ло 44 медалі (17 золотих,
14 срібних, 13 бронзо-
вих), а наприкінці сьомо-
го змагального дня їх бу-
ло вже 48 (18 золотих, 15
срібних та 15 бронзових). 

Медалі у плаванні на
рівних виборюють дебю-
танти ігор і  знані спорт -
смени. Перші на цих іг-
рах нагороди вибороли

Марія Лафіна («срібло»),
що була юною учасницею
Всеукраїнської дитячої
спартакіади «Повір у се-
бе», якій національна па-
ралімпійська збірна 2008
року передавала естафе-
ту перемог; Ярина Матло
(«срібло»), Олександр
Мащенко («бронза»). Та-
кож своє перше «золото»
на цій Паралімпіаді вибо-
ров Сергій Кліпперт. До
нього спортсмен ішов з
2004 року. Тоді в Афінах
Сергій, який займається
у тренера чотириразової
олімпійської чемпіонки
Яни Клочкової Ніни Ко-
жух, здобув свої перші
два «золота». В активі у
спортсмена два «срібла»
і шість бронзових меда-
лей наступних двох ігор.   

Перше «золото»  Ріо й у
пловчині Анни Стеценко
на дистанції 50 м вільним
стилем зі світовим та па-
ралімпійським рекордом
(27,34). Вона побила ре-
корд світу, що тримався
20 років.  Європейський

рекорд оновив Дмитро
Виноградець на дистан-
ції 50 м брасом (55,03). 

А зверху на цьому тор-
ті з  блакитних доріжок
— коштовна родзинка:
феноменальна естафета
4х100 м вільним стилем
із золотою нагородою з
паралімпійським рекор-
дом (3:48.11). Однієї сотої
не вистачило нашим
хлопцям до світового ре-
корду. Після цього фіні-
шу Денис Дубров став
чотириразовим паралім-
пійським чемпіоном, а
Максим Крипак — три-
разовим. 

Легкоатлетична скар-
бничка сьомого змагаль-
ного дня поповнилася
бронзовою нагородою Зої
Овсій у метанні диска.
Бронзову крапку поста-
вив у кульовій стрільбі
Олексій Денисенко у
вправі  Р4 (довільний піс-
толет 50 м 60 пострілів,
змішаний). Тож у дороб-
ку українських стрільців
золота, срібна та бронзо-

ва медалі й четверте міс-
це серед 11 країн-учас-
ниць кульової стрільби
на Паралімпіаді, а в Лон-
доні було шосте, повідом-
ляє офіційний сайт На-
ціонального паралімпій-
ського комітету. 

За кілька днів до за-
вершення  феєрії в Ріо-
де-Жанейро маємо наго-
ду й надалі вболівати за
наших спортсменів. Зок-
рема ми в очікуванні
футбольного фіналу, в
якому наша команда, що
розгромила голландців з
рахунком 4:0 у півфіналі,
16 вересня зустрінеться з
командою Ірану. Споді-
ватися нам є на що, адже
збірна України з футбо-
лу 7х7 (ДЦП) виходить у
фінал турніру вже на
п’ятій Паралімпіаді по-
спіль. Раніше, у 2000 та
2012 роках, українці про-
гравали вирішальний
матч і вдовольнялися
«сріблом». У 2004 і 2008
роках команда ставала
чемпіоном.

Полку багаторазових
чемпіонів прибуло 
ПАРАЛІМПІАДА-2016. У складі збірної України  є вже дво-, три- 
і чотириразові переможці Ріо

Велосипедист Єгор Дементьєв не збирається зупинятися на досягнутому
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