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ЦИФРА ДНЯ

Не за горами черговий
фінансовий транш 

ПАРТНЕРСТВО. Європейський Союз надасть Україні другий
транш макрофінансової допомоги розміром 600 мільйонів євро
ще до кінця цього року за умови, якщо буде ухвалено необхідні
законодавчі зміни. Про це заявив віце-президент Єврокомісії з
питань європейського й соціального діалогу Валдіс Домбровскіс
під час зустрічі з Прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом. 

«Євросоюз і надалі робитиме все необхідне для захисту су-
веренітету й територіальної цілісності України», — запевнив єв-
ропейський чиновник главу нашого уряду. За його словами, ЄС
також готовий і надалі сприяти стабілізації ситуації на сході 
України, повідомляє УНІАН.

У Єврокомісії також сподіваються на якнайшвидше ухвален-
ня Європарламентом рішення про надання Україні безвізового
режиму з ЄС. «Щодо лібералізації візового режиму, то нині цим
питанням займаються органи, які за нього відповідають, ми з
ними співпрацюємо і сподіваємося, що це відкриє шлях швид-
кому ухваленню позитивного рішення», — запевнив Валдіс
Домбровскіс.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: «Усі
європейські лідери

мусять залишатися
оптимістами  

і відігравати свою
роль у захисті Європи.

Ми говоримо не про
захист України, а про захист 

нашої спільної Європи»
президент про неприйнятність переформатування
старого світу за кремлівським сценарієм

15% річних
До такого показника правління НБУ

знизило облікову ставку через подальше
зниження ризиків для цінової

стабільності

«Теплі» кредити
допомагають 
стати господарем

НА ЧАСІ. Можливість відразу скористатися кількома
програмами підтримки заохочує українців 
до енергозбереження
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Нацбанк пом’якшує 
обмеження на валютному ринку
й спрямує транш кредиту МВФ 
на збільшення своїх міжнародних
резервів 4-5

презентація

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

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

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

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга за
приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

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

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

РОЗПОЧАЛАСЯ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ
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Апеляційний суд Київської області викликає в судове засідання як відповідача
Скубашевську Тетяну Станіславівну для участі у розгляді цивільної справи
372/1533/15-ц за апеляційною скаргою першого заступника прокурора Київської
області на рішення Обухівського районного суду Київської області від 29 березня
2016 року у справі за позовом першого заступника прокурора Київської області в
інтересах держави в особі Київської обласної державної адміністрації до Україн-
ської міської ради Обухівського району Київської області, Скубашевської Тетяни
Станіславівни, Каменецького Костянтина Миколайовича, Островської Наталії Сте-
панівни, Нестеренко Марини Володимирівни, Каменецької Олени Федорівни, треті
особи — Зольнікова Ольга Сергіївна, Северин Олександр Григорович, Іщенко На-
талія Леонідівна, Осетрова Тамара Іванівна, Ковальчук Анатолій Володимирович,
Сукретна Ольга Григорівна, Коваленко Олена Анатоліївна, Малюга Андрій Вячес-
лавович, Поліщук Оксана Олександрівна, Борулько Алла Миколаївна, Хрущ Надія
Володимирівна, Тарнопольський Ігор Ігорович, Ілащук Василь Степанович про ви-
знання недійсними рішень, державних актів, скасування рішень та витребування
земель. Судове засідання відбудеться 05 жовтня 2016 року oб 11 годині 30 хвилин
в приміщенні апеляційного суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Воло-
димирська, 15. Явка обов’язкова. Суддя М. А. Поліщук

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м.
Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу № 233/3522/16-ц за позовом ПАТ «Перший Український
Міжнародний Банк» до Плєхової Тетяни Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач у справі — Плєхова Тетяна Миколаївна, 28.04.1969 р.н.,
останнє відоме місце проживання якої: м. Макіївка Донецької області,
вул. Руднєва, буд. 3, кв.4, викликається до суду на 10 жовтня 2016
року о 08-00 годині, каб. № 15, 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 за його відсутності. 

Суддя О.С.Малінов

Фінансовий звіт про доходи і витрати 
Політичної партії «Громадянська позиція»

(зареєстрована Міністерством юстиції 24 березня 2005 р. свідоцтво № 116-п.п.)
Політична партія «Громадянська позиція»
оприлюднює фінансовий звіт про доходи і витрати за 2015 р.

Городоцький районний суд Львівської області викликає Ібрагімову Тетяну
В’ячеславівну, 05.01.1981 р.н., Шишову Світлану В’ячеславівну, 31.07.1982 р.н.,
Шишову Людмилу В’ячеславівну, 05.01.1981 р.н. (останнє відоме місце реєс-
трації: вул. Авіаційна, 114/48, м. Городок, Львівська обл.) відповідачами у су-
дове засідання на 14 год. 10 жовтня 2016 р. за адресою: майд. Гайдамаків, 30,
м. Городок, Львівська область, у справі за позовом Шишової Любові Василівни
про визнання осіб такими, що втратили право на користування житловим при-
міщенням.

Згідно із ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням цього оголошення відповідачі
вважаються належно повідомленими про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідачів у судове засідання суд, відповідно до положень
ст.169 ЦПК України, вирішить справу на підставі наявних у ній доказів (поста-
новить заочне рішення).

Суддя О. Ференц

Ковельський міськрайонний суд.30.08.2016 р. вирішив: Позов задовольнити.
Шлюб, зареєстрований 15.06.13 р. між Чуйкевич (дошлюбне прізвище - Чуйкевич)
Наталією Володимирівною, 1992 р.н., та Зубком Русланом Вікторовичем, 1988
р.н., відділом рацс по м. Ковелю реєстраційної служби Ковельського МРУЮ Во-
линської області, актовий запис № 221, розірвати.

Стягнути із Зубка Руслана Вікторовича на користь Чуйкевич Наталії Володи-
мирівни судові витрати у справі в розмірі 976 (дев’ятсот сімдесят шість) грн. 20
коп.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за письмовою
заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення може бути оскаржено позивачем в апеляційному порядку до апеля-
ційного суду Волинської області через Ковельський міськрайонний суд Волин-
ської області шляхом подання в 10-денний строк з дня проголошення рішення
апеляційної скарги. У разі залишення заяви про перегляд заочного рішення без
задоволення заочне рішення може бути оскаржене відповідачем в апеляційному
порядку. У цьому випадку строк на апеляційне оскарження починається з дня ви-
несення ухвали про залишення заявиви про перегляд заочного рішення без за-
доволення.

Суддя І.М. Логвинюк

Гресс Олександра Сергіївна, останнє місце проживання: м. Кам’янське,
пр. Наддніпрянський, 10-21, викликається у відкрите судове засідання в
якості відповідача на 15.30 годину 21 вересня 2016 року у цивільній справі
за позовом ПАТ «ПРИВАТБАНК» до Гресс Олександри Сергіївни про стяг-
нення заборгованості.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбудеться під головуван-
ням судді Багбая Є.Д. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніп-
родзержинська Дніпропетровської області за адресою: Дніпропетровська
обл., м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 5. На підставі
ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відповідач
Гресс Олександра Сергіївна вважається повідомленою про час і місце роз-
гляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за її відсутності.

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідомляє, що Коломієць
Наталія Миколаївна, 04.05.1954 р.н., викликається в судове засідання як відповідач
по справах № 474/343/16-ц та № 474/340/16-ц за позовом Ребдело Володимира
Вікторовича до Ільїна Миколи Миколайовича, Коломієць Наталії Миколаївни, Ільїна
Юрія Миколайовича про визнання права власності на земельну ділянку в порядку
спадкування за заповітом. Слухання справи № 474/340/16-ц відбудеться 28 вересня
2016 р. о 10.00 год. Та справи №474/343/16-ц 28 вересня 2016 р. об 11.00 год. за
адресою: вул. Маяковського (Незалежності), 103, смт Врадіївка Миколаївської об-
ласті, інд.: 56301, (тел. 051359-12-73).

Явка відповідача у судове засідання обов’язкова.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази

на їх обгрунтування. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута на підставі наявних у ній до-
казів у її відсутність.

Суддя В.В. Фасій

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Зімарєвої Аліни Анато-
ліївни до Петіна Сергія Вікторовича, третя особа: Служба у справах дітей Управ-
ління молодіжної політики та у справах дітей Бахмутської міської ради Донецької
області, Костянтинівський районний відділ Головного управління Державної міг-
раційної служби України у Донецькій області, про видачу дозволу на виїзд мало-
літньої дитини за кордон.

Відповідач у справі Петін Сергій Вікторович, проживає за адресою: 86427, До-
нецька область, м. Єнакієве, вул. Айвазовського, буд. № 66, кв. № 47, викликається
в судове засідання, призначене на 10 год. 30 хв. 26.09.2016 р., до суду, каб. № 213,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та відповідні
докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться за його відсутності. 

Суддя Чопик О.П.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна
справа № 591/2250/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Альфа Банк» до Нестеренко Ольги В’ячеславівни про стягнення заборгова-
ності.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України
викликає до суду Нестеренко Ольгу В’ячеславівну, останнє відоме місце про-
живання: м. Суми, вул. СКД, буд. 3/1, кв. 34, як відповідача по справі на 01
листопада 2016 року на 16.00 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 її відсутність за наявними матеріалами в справі.

Суддя О.В. Грищенко

Гребінківський районний суд Полтавської області ви-
кликає Комісарову Валентину Вікторівну, 28.08.1958
р.н. (останнє відоме місце проживання: Полтавська об-
ласть, Гребінківський район, с. Тарасівка, вул. Садова,
30), як відповідача по цивільній справі № 528/690/16-ц
за позовом Шніт Юлії Володимирівни.

Судове засідання відбудеться 23.09.2016 року о
09.00 год. у приміщенні Гребінківського районного суду
Полтавської області за адресою: Полтавська область,
м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 4.

Ваша явка до суду є обов’язковою. В разі неявки,
справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя В.Г. Шпідько

Новопсковський районний суд Луганської області викликає від-
повідачів за позовами ПАТ КБ “Приватбанк”, ПАТ “Акцент-Банк” про
стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться: 

21.09.2016 р. о 15-30 (резервне судове засідання 27.09.2016 р.
на 14-30)

Татаренко Марія Іванівна
22.09.2016 р. на 15-00 (резервне судове засідання 28.09.2016 р.

на 15-00)
Шипуля Андрій Миколайович
22.09.2016 р. на 16-00 (резервне судове засідання 28.09.2016 р.

на 16-00)
Гальченко Володимир Сергійович
23.09.2016 р. на 14-30 (резервне судове засідання 28.09.2016 р.

на 08-30)
Остроушко Олександр Михайлович

Суддя Заботін В.В. 
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на під-

ставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вва-

жаються належним чином повідомленими про час, день та місце
проведення судового засідання.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Бурлакова Володимира Олександровича, зареєстрова-
ного за адресою: Луганська область, Антрацитівський р-н,
с. Ковпакове, вул. Пролетарська, буд. 50, Бурлакову Вален-
тину Олександрівну, зареєстровану за адресою: Луганська
область, Антрацитівський р-н, сел. Ковпакове, вул. Проле-
тарська, буд 50, Бурлакова Олександра Володимировича,
зареєстрованого за адресою: Луганська область, Антраци-
тівський р-н, с. Ковпакове, вул. Пролетарська, буд. 50, як
відповідачів у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/431/1021/16 р. за позовом ПАТ «Дельта Банк» про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 19 вересня 2016 року
о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а. У разі неявки на
вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. М. Сергєєв

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» попереджає Бахчи-
ванжи Тетяну Степанівну, що згідно з іпотеч-
ним договором № б/н від 08.02.2007 р., що
посвідчений приватним нотаріусом Примор-
ського районного нотаріального округу Кузь-
менко В.П., зареєстрований в реєстрі за № 263,
має намір задовольнити свої вимоги відповідно
до статті 36 Закону України «Про іпотеку».

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» попереджає Марти-
нова Сергія Володимировича, що згідно з іпо-
течним договором № б/н від 20.04.2007 р., що
посвідчений приватним нотаріусом Запорізь-
кого міського нотаріального округу Грибано-
вою О.В., зареєстрований в реєстрі за № 281,
має намір задовольнити свої вимоги відповідно
до статті 36 Закону України «Про іпотеку».

№ Показники Сума (трн) 
1     Доходи 3 012 081,00 
 добровільні внески,членські внески 3 012 081,00 
2     Витрати 2 960 420,87 
 на утримання партії та інші витрати, 

передбачені установчими документами 
2 960 420,87 

 *Форма подання звіту довільна, за рішенням партії

Приазовський районний суд викликає відповідача
Саханцева Сергія Володимировича, 15.08.1978 р.н., у
судове засідання по цивільній справі 325/973/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Саханцева Сергія
Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке призначено на 20.09.2016 року
о 15 годині 30 хвилин і відбудеться у приміщенні При-
азовського районного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Приазовське, вул. Пушкіна, буд. 25.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дач вважається повідомленим про день, час та місце
розгляду справи і у разі неявки до суду справа може
бути розглянута за його відсутності на підставі наявних
у справі доказів. 

Суддя Шеїна Л.Д.

Жовтневий районний суд Миколаївської об-

ласті викликає Літвінову Ніну Миколаївну як від-

повідача у справі за позовом ПАТ КБ

«Приватбанк» про стягнення кредитної заборго-

ваності. Слухання справи призначено на 22 ве-

ресня 2016 року о 10.30 годині. У разі неявки

відповідача, справа буде розглянута за його від-

сутністю. Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Оль-

шанців, 77, каб. №15, другий поверх.

Суддя Р. В. Козаченко

У провадженні Сихівського районного суду м. Львова
знаходиться цивільна справа № 464/3386/16-ц за позо-
вом публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Мишолівського Романа Олего-
вича про стягнення заборгованості.

Повідомляємо відповідача по справі Мишолівського
Романа  Олеговича, 11.09.1981 р. н., що судове засідання
по справі відбудеться 20 вересня 2016 року о 14.30 год.

Зобов’язуємо Вас з’явитися у дане судове засідання
за адресою: м. Львів, вул. Чоловського, 2, 4 поверх, 413
кабінет. При собі мати документ, що засвідчує Вашу
особу. Попереджаємо, що у разі Вашої неявки в судове
засідання справу буде розглянуто у Вашій відсутності
відповідно до ст. 169 ЦПК України на підставі матеріалів
та доказів, які є у провадженні суду.

Суддя Дулебко Н. І.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відпо-
відачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стяг-
нення заборгованості у судові засідання, які відбудуться: 

22.09.2016 р.  (резервне судове засідання — 26.09.2016 р.)
Пєсков Володимир Вікторович о 10.00 (останнє відоме місце реєстра-

ції: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Успенка, вул. Грудневий, буд.
2), справа № 409/1909/16-ц

Ішков Олександр Вікторович о 10.40 (останнє відоме місце реєстрації:
Луганська обл., м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграду, буд. 5, кв. 197),
справа № 409/1915/16-ц

Сас Людмила Степанівна о 10.20 (останнє відоме місце реєстрації:
Луганська обл., м. Луганськ, вул. Холмиста, буд. 91), справа 
№ 409/1913/16-ц 

Криниця Дмитро Дмитрович об 11.00 (останнє відоме місце реєстра-
ції: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Біле, вул. Маяковського, буд.
6), справа № 409/1908/16-ц

Локтєва Галина Валентинівна об 11.20  (останнє відоме місце реєс-
трації: Луганська обл., м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 19, кв. 50), справа
№ 409/1914/16-ц

Крушевська Галина Василівна о 11.40 (останнє відоме місце реєстра-
ції: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Біле, вул. Дружби, буд. 11, кв.
5), справа №409/1911/16-ц

Коптинська Єлизавета Володимирівна о 12.40  (останнє відоме місце
реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ, вул. Парашютна, буд. 2А, кв. 10),
справа № 409/1910/16-ц

Суддя О.Г.Третяк
У разі неявки відповідача  у призначений час або неповідомлення про

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

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважа-
ються належним чином повідомленими про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Шевченківський районний суд м. Львова викли-
кає як відповідача Орлика Сергія Анатолійовича, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Львів, вул.
Шевченка, 82/18, в судове засідання, яке призна-
чено на 22.09.2016 р. о 17:15 год. у цивільній справі
№ 466/5324/16-ц за позовом ПАТ «Приват Банк» до
Орлика С.А. про стягнення боргу.

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

Неявка відповідача в судове засідання без поваж-
них причин або неповідомлення про причини не-
явки не буде перешкодою для розгляду справи.

Суддя Ковальчук О.І.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Мірошниченка Олександра Анатолійовича
(Донецька область, м. Новоазовськ, вул. Мічуріна,
буд. 19) про стягнення заборгованості за кредитним
договором призначено на 15 годину 00 хвилин
21.09.2016 року у приміщенні Приазовського рай-
онного суду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, буд.
5 (Суддя Шеїна Л.Д.).

У разі неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглянута за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами з постановленням заочного
рішення.

Суддя Шеїна Л.Д.

Великописарівський районний суд Сумської
області викликає у судове засідання, яке відбу-
деться 21 вересня 2016 року о 08.30 годині в
приміщенні Великописарівського районного
суду Сумської області за адресою: Сумська об-
ласть, смт Велика Писарівка, вул. Ярослава Муд-
рого, 12, Суховій Василя Андрійовича (останнє
відоме місце реєстрації - Сумська обл., Велико-
писарівський р-н, с. Розсоші, вул. Розсошан-
ська, буд. 172) в якості відповідача по цивільній
справі № 575/691/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Суховій Василя Андрійовича про
стягнення заборгованості.

Суддя Савєльєва А.І.

Срібнянським районним судом Чернігівської області викликається
до суду:

— Мекшун Віталій Васильович (останнє відоме місце проживання:
17332, Чернігівська обл., Срібнянський р-н, смт Дігтярі, вул. Удайська,
буд. 13) на 10 годин 00 хвилин 21.09.2016 р. для участі у розгляді
справи № 746/257/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Цигура Н.А.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання відпо-
відача Остафійчука Павла Івановича (останнє відоме місце проживання: м.
Київ, вул. Малишка, 19-а, кв. 86) по цивільній справі за позовом Остафійчук
Анастасії Олександрівни до Остафійчука Павла Івановича, третя особа:
Служба у справах дітей Дніпровської РДА в м. Києві про позбавлення бать-
ківських прав, яке відбудеться 28 вересня 2016 року о 10:30 год. в примі-
щенні Дніпровського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. 
І. Сергієнка, 3, каб. 47, суддя Марцинкевич В.А.

У разі неявки відповідача Остафійчука П. І., справа буде розглянута за
його відсутності.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в судове
засідання на 09 год. 00 хв. 21 вересня 2016 року як відповідача Сологора Георгія
Сидоровича (останнє відоме місце проживання: вул. Чапаєва, 39, м. Вознесенськ,
Миколаївська область) в справі за позовом Савінкова Сергія Валерійовича до Со-
логора Георгія Сидоровича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо
предмета спору: Універсальна товарно-сировинна біржа про визнання договору
купівлі-продажу дійсним. 

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського міськрайонного суду за
адресою: м. Вознесенськ Миколаївської області, вул. Кібрика, 11, каб. №. 4.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде розглянута без його
участі на підставі наявних в ній матеріалів. 

Суддя О.В. Вуїв
Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє

Арутюняна Оганеса Вараздатовича про те, що 22 вересня
2016 року oб 11 год. 30 хв. за адресою: 04053, м. Київ,
Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 57, відбудеться судове
засідання в цивільній справі за позовом Одінцова Олега
Веніаміновича до Арутюняна Оганеса Вараздатовича як
відповідача, третя особа: Романенко Ольга Олексан-
дрівна про стягнення матеріальних збитків та моральної
шкоди, завданих внаслідок ДТП.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в
судове засідання без поважних причин або неповідом-
лення про причини своєї неявки, суд вирішує справу на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І.А.

Чигиринський районний суд Черкаської області пові-
домляє, що 23 вересня 2016 року об 11.00 год. в залі су-
дових засідань за адресою: вул. П. Дорошенка, 47, м.
Чигирин, буде проводитись слухання цивільної справи
2/708/386/16 за позовом Щербатюк Ірини Олександрівни
до Щербатюка Володимира Вікторовича про розірвання
шлюбу.

В разі неявки в судове засідання відповідача Щерба-
тюка Володимира Вікторовича справа буде розглянута
без його участі.

Оголошення про виклик відповідача, відповідно до ст.
74 ЦПК України, вважається належним повідомленням.

Суддя С.Є. Ткаченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Шукун Христини Олегівни до Шукуна Олега Іго-
ровича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Шукун Олег Ігорович, останнє відоме
суду місцезнаходження: 84500, Донецька область, м. Єна-
кієве, вул. 60 років СРСР, буд. 80, кв. 35, викликається на
21 вересня 2016 р. на 10 год. 30 хв. до суду (каб. № 203)
для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропону-
ється надати свої заперечення на позов та докази. У ви-
падку неможливості прибуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. За інших обставин
розгляд справи відбудеться за його відсутності. 

Суддя Дубовик Р.Є.

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Пенчул Сергія Сергійовича як відповідача в судове засі-
дання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/717/16-ц
(провадження № 2/420/455/16) за позовом Пенчул Наталії
Вікторівни до Пенчул Сергія Сергійовича про надання до-
зволу на тимчасовий виїзд дитини за межі України без згоди
батька, яке відбудеться 22 вересня 2016 року о 08 годині 30
хвилин (резервна дата судового засідання 27 вересня 2016
року о 08 годині 30 хвилин) в приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: Луганська область, смт Новоп-
сков, вул. Українська, 28.

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

Суддя Заботін В.В.
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оголошення
П’ятихатський районний суд Дніпропетровської об-

ласті повідомляє, що 05.09.2016 року винесено заочне
рішення по цивільній справі №190/972/16-ц, провад-
ження №2/190/328/16 за позовною заявою Сербіна
Олександра Миколайовича до Аксютіна Андрія Станіс-
лавовича, Песчанського Вадима Івановича, Зац Наталії
Андріївни, П’ятихатської міської громади в особі П’яти-
хатської міської ради Дніпропетровської області, третя
особа — П’ятихатська районна державна адміністрація
Дніпропетровської області, про визнання права влас-
ності на 1/2 частину нежитлової будівлі, яким позовні
вимоги позивача задоволено повністю, визнано за Сер-
біним Олександром Миколайовичем (27.02.1961 р. н.,
уродженцем с. Суханівка П'ятихатського району Дніпро-
петровської області, ІПН 2233802599) за набувальною
давністю право власності на 1/2 частину нежитлового
приміщення — складу, розташованого по вул. Україн-
ська, 42 а в м. П’ятихатки П’ятихатського району Дніп-
ропетровської області.

Відповідно Аксютіну Андрію Станіславовичу, Песчан-
ському Вадиму Івановичу, Зац Наталії Андріївні роз’яс-
нюємо, що заочне рішення суду може бути переглянуте
судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відпові-
дача. Заяву про перегляд заочного рішення може бути
подано відповідачем до П’ятихатського районного суду
Дніпропетровської області за адресою: м. П’ятихатки,
вул. Шевченка, 114 протягом 10 днів з дня опубліку-
вання даного оголошення.

Суддя О. Ю. Семенников

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, 
що вважаються втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів: серія АІ: 9127855,8888802,
9948430, 8880315, 9352316, 7964337, 7469032, 3839084, 8005055,
9114725, 9352246, 8883812, 9350566, 8891913; серія AЕ: 6884684,
5478349, 3212771, 7817342, 3232459, 7819980, 6882768, 5475727,
5475730; Зелена Картка Європа, Росія: 10898299, 11760657,
11763321-11763322, 11768726-11768727; Зелена карта Білорусь,
Молдова та Росія: 11498766, 11777067, 11495242, 11784154,
11773770, 11778910, 11495433, 11498008, 11777630, 11775702,
11497320; Зелена Картка Вся система, Азербайджан: 12028761; до-
бровільне страхування відповідальності за оплату наданих послуг під
час поїздки за кордон: 2274986, 2227490, 2226341, 2200599, 2227115,
2227130, 2022865, 2205557, 2185861, 2227490, 2208872, 2132880,
2132912, 2197375, 2197378, 2197381, 2197383, 2197386, 2176482,
2200289, 2159186, 2200284, 2167340, 2196784, 2241062, 2223018,
2217735, 2182298, 2182301, 2201899, 2201909, 2122746, 2122961,
2211200, 2235208, 2185221, 2085772, 2121759, 2112505, 2211307,
2174518, 2238838, 2163973, 2112378, 2121228, 2137192, 2137199,
2137191, 2223406, 2236972, 2044698, 2044700, 2076978, 2231168,
2234948, 2204562, 2133900, 2044764, 2162521, 2187346, 2049854,
2188663, 2188671, 2188675, 2188705, 2230248, 2230489, 2243578,
2218643, 2154643, 2154685, 2154679, 2208954, 2178715, 2207621,
2178834, 2253731, 2189248, 2189260, 2189271, 2200814-2200819,
2175175-2175176, 2175085-2175091, 1932961-1932962, 2197370-
2197372, 2230583-2230590, 2217822-2217823, 2186071-2186074,
2185253-2185257, 2211359-2211360, 2239230-2239231, 2163956-
2163960, 2163998-2164001, 1979034-1979035, 2162283-2162292,
2230441-2230443, 2230481-2230483, 2230486-2230487, 2204796-
2204798, 2230461-2230466.

Ковельський міськрайонний суд 30.08.2016 р. вирішив:
Позов задовольнити частково. Стягувати із Зубка Руслана
Вікторовича, 12.11.88 р. н., уродженця м. Харкова, аліменти
на користь Чуйкевич Наталії Володимирівни, 31.08.92 р. н.,
уродженки м. Ковеля Волинської області, на утримання не-
повнолітньої дитини — сина Дениса, 16.09.13 р. н., у твердій
грошовій сумі в розмірі по 450 (чотириста п'ятдесят) грн що-
місячно, починаючи з 12.07.16 р. та продовжуючи до досяг-
нення дитиною повноліття.

В решті позову — відмовити.
Рішення в частині стягнення аліментів в межах суми пла-

тежу за один місяць в розмірі 450 (чотириста п'ятдесят) грн
допустити до негайного виконання.

Стягнути із Зубка Руслана Вікторовича на користь Чуй-
кевич Наталії Володимирівни 425 (чотириста двадцять п’ять)
грн судових витрат.

Стягнути із Зубка Руслана Вікторовича на дохід держави
551 (п’ятсот п'ятдесят одну) грн 20 коп. судового збору.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою про-
тягом десяти днів з дня отримання його копії.

Рішення може бути оскаржено позивачем в апеляційному
порядку до апеляційного суду Волинської області через Ко-
вельський міськрайонний суд Волинської області шляхом
подання в 10-денний  строк з дня проголошення рішення
апеляційної скарги. У разі залишення заяви про перегляд
заочного рішення без задоволення заочне рішення може
бути оскаржене відповідачем в апеляційному порядку. У
цьому випадку строк на апеляційне оскарження починається
з дня винесення ухвали про залишення заяви про перегляд
заочного рішення без задоволення.

Суддя І. М. Логвинюк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрювані Кашицька Світлана Анатоліївна,

08.01.1963 року народження, що мешкає за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, бульвар Шев-
ченка, буд. 109, кв. 25 та Сапронов Олександр
Євгенійович, 26.03.1976 року народження, що меш-
кає за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,
вул. Урицького, буд. 85, кв. 29, на підставі ст. ст. 297-
5, 133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися
21.09.16, 22.09.16, 23.09.16, 26.09.16, 27.09.16 у пе-
ріод часу з 09.00 до 18.00 годин до кабінету № 115
першого СВ СУ прокуратури Донецької області, до
слідчого в ОВС Перунова В.А., за адресою: Донецька
область, м. Краматорськ, вул. Рум’янцева, 4 а, для
проведення за Вашою участю слідчих дій у кримі-
нальному провадженні № 42015000000000012 від
14.01.2015 за ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст.27 та ч. 3 ст. 368, ч.
1 ст. 190 КК України — вручення повідомлення про
зміну раніше повідомленої підозри, допиту в якості
підозрюваного, вручення повідомлення про закін-
чення досудового розслідування та відкриття мате-
ріалів кримінального провадження, вручення копії
обвинувального акта та реєстру матеріалів досудо-
вого розслідування відповідно до вимог ст. ст. 46,
47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Гусятинський районний суд Тернопільської об-
ласті викликає відповідача Рибака Петра Теодозійо-
вича, останнє відоме місце проживання якого було:
вул. Зелена, 63, м. Копичинці Гусятинського району
Тернопільської області, по справі № 596/1871/16-ц
за позовною заявою Рибак Ольги Юріївни до Рибака
Петра Теодозійовича про розірвання шлюбу, в су-
дове засідання, яке відбудеться 26 вересня 2016
року о 10 годин 00 хвилин в приміщені Гусятин-
ського районного суду за адресою: смт Гусятин, про-
вулок Героїв Майдану, 7 Гусятинського району
Тернопільської області.

В разі неявки в судове засідання суд розгляда-
тиме справу за відсутності відповідача за наявними
у справі доказами. 

Суддя Л. В. Козяр

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Яцишиної
Вікторії Олександрівни (справа № 219/6321/16-ц); До-
машенко Жанни Аркадіївни (справа № 219/6029/16-ц);
Єгорової Наталі Ярославівни (справа № 219/6494/16-ц);
Хайрова Миколи Хайдаровича (справа № 219/5729/16-ц);
Панталюка Сергія Володимировича (справа 
№ 219/4921/15-ц); Карпеченка Юрія Миколайовича
(справа № 219/6503/16-ц) про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачі Яцишина Вікторія Олександрівна, ос-
таннє відоме суду місцезнаходження: Донецька обл.,
м. Єнакієве, вул. Постишева, буд. 34, кв. 48; Дома-
шенко Жанна Аркадіївна, останнє відоме суду міс-
цезнаходження: Донецька обл., м. Єнакієве, вул.
Вільямса, буд. 44, кв. 34; Єгорова Наталя Яросла-
вівна, останнє відоме суду місцезнаходження; До-
нецька обл., м. Жданівка, вул. Леніна, буд. 26, кв. 3;
Хайров Микола Хайдарович, останнє відоме суду
місцезнаходження: Донецька обл., м. Жданівка,
квартал 1, буд. 4, кв. 62; Панталюк Сергій Володи-
мирович, останнє відоме суду місцезнаходження:
Донецька обл., м. Жданівка, квартал 1, буд. 8, кв. 56;
Карпеченко Юрій Миколайович, останнє відоме суду
місцезнаходження; Донецька обл., м. Часів Яр, вул.
Чкалова, буд. 17, викликаються на 23 вересня 2016
р. на 09 год. 30 хв. до суду (каб № 203) для участі у
розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення на позов та докази. У випадку неможливості
прибуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, за інших обставин розгляд справ
відбудеться за їх відсутності. 

Суддя Дубовик Р. Є.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької об-
ласті, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Аль-
темірової З.Х.-М., Голінковської М.В., Громової
В.А., Пинько І.О. про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач у цивільній
справі № 233/3641/16-ц — Альтемірова Зарема
Хаджи-Муратівна, 11.01.1972 р.н., зареєстрована
у м. Дебальцеве Донецької області, вул. Заводське
селище, 46/13, викликається у судове засідання на
08-00 годину 22.09.2016 року. Відповідач у цивіль-
ній справі № 233/3613/16-ц — Голінковська Ма-
рина Вікторівна, 18.09.1980 р.н., зареєстрована за
адресою: Донецька область, м. Макіївка, сел. Круп-
ської, вул. Ростовська, 25/1, викликається у судове
засідання на 08-10 год. 22.09.2016 р. Відповідач у
цивільній справі № 233/3618/16-ц — Громова Вік-
торія Андріївна, 03.07.1985 р.н., зареєстрована у
м. Макіївка, м-н Центральний, 6/128, викликається
у судове засідання на 08-20 годину 22.09.2016 р.
Відповідач у цивільній справі № 233/3612/16-ц —
Пинько Ігор Олексійович, 07.05.1977 р.н., зареєс-
трований за адресою: м. Макіївка Донецької області,
с. Н.-Калинове по вул. Слави, 5, викликається у су-
дове засідання на 08-30 годину 22.09.2016 р. Роз-
гляд зазначених цивільних справ відбудеться в
приміщенні Костянтинівського міськрайонного
суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр.
Ломоносова, №157) розглядає цивільні справи за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Годзь P.M., Цибулі О.В.,
Калініч Е.В., Гукова О.М., Волкової Н.В. про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Відповідач у
цивільній справі № 233/3667/16-ц — Годзь Роман Ми-
колайович, 19.04.1977 р.н., зареєстрований у м. Макі-
ївка Донецької області, вул. Руднєва, 11/28,
викликається у судове засідання на 08-30 годину
21.09.2016 року. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/3629/16-ц — Цибуля Олена Вікторівна,
17.12.1975 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька
область, м. Макіївка, кв-л Залізнодорожній, 11/9, ви-
кликається у судове засідання на 08-20 год. 21.09.2016
р. Відповідач у цивільній справі № 233/3624/16-ц — Ка-
лініч Елла Вікторівна, 30.11.1968 р.н., зареєстрована у
м. Макіївка, с. Свердлова, вул. Героїв Сталінграда, 2/32,
викликається у судове засідання на 08-10 годину
21.09.2016 р. Відповідач у цивільній справі №
233/3636/16-ц — Гуков Олександр Миколайович,
23.12.1964 р.н., зареєстрований за адресою: м. Макіївка
Донецької області по вул. Панченка, 1-1а, кв. 173, ви-
кликається у судове засідання на 08-10 годину
21.09.2016 р. Відповідач у цивільній справі №
233/3665/16-ц — Волкова Наталя Вікторівна, 05.02.1973
р.н., зареєстрована за адресою: м. Макіївка, вул. Лес-
кова, 15/18, викликається у судове засідання на 08-40
годину 21.09.2016 р. Розгляд зазначених цивільних
справ відбудеться в приміщенні Костянтинівського
міськрайонного суду Донецької області (корп. №2, каб.
№16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

В провадженні Ренійського районного суду Одеської
області знаходиться цивільна справа № 510/191/16-ц
за позовом Ренійської районної державної адміністрації
як органу опіки та піклування до Крутого Юрія Станіс-
лавовича, Топоревої Ніни Михайлівни про позбавлення
батьківських прав.

Судове засідання по справі призначено на
29.09.2016 р. о 14 годині 50 хвилин у Ренійському
районному суді за адресою: Одеська область, 
м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Дудник В.І., тел.
0484042129. Суд викликає відповідачів Крутого Юрія
Станіславовича та Топореву Ніну Михайлівну, ос-
тання відома адреса: Одеська обл., м. Рені, пров. Ов-
ражний, 22. Явка до суду є обов'язковою. У разі
неявки відповідачів Крутого Юрія Станіславовича та
Топоревої Ніни Михайлівни у судове засідання,
справа буде розглянута без їх участі.

Суддя В. І. Дудник

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон № 50СГ-УЕБ 
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку

Аукціон відбудеться 22 вересня 2016 року о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 
3 340,000 т, ресурс вересня-жовтня 2016 р. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки
ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату
(ТЦСК Базилівщина): Позиція № 1: 30 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 1 200 т, транспортування автотранс-
портом/залізницею. Стартова ціна за 1 тонну –  13 498,04 грн., в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний
для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Уп-
равління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 2: 50 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т,
заг.обсяг – 2 000 т, транспортування автотранспортом/залізницею. Стартова ціна за 1 тонну –  13 526,37 грн. в т.ч.
ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та
газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 3: 7 лотів, обсяг 1 лоту – 20 т, заг.обсяг – 140 т, транспортування ав-
тотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  13 432,86 грн., в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 23.09.2016 р.-
07.10.2016 р.  За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу.
Постачання  скрапленого газу  здійснюється у вересні-жовтні 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець
самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в
аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі,
подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує
сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом
документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 21.09.2016 року о 18.00
год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2)
№ 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці по-
винні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації
та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію
можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8,
тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи
біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приват Банк» до Углова Василя Єгоро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач у справі Углов Василь Єгорович, проживає за ад-
ресою: 86412, Донецька область, м. Єнакієве, вул. Прорізна,
буд. 6, викликається в судове засідання, призначене на 09
год. 30 хв. 30.09.2016 р. до суду, каб. №213, для участі у роз-
гляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої
заперечення на позов та докази. У випадку неможливості
прибуття, відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться за
його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Дунаєвецький районний суд Хмельницької області викли-
кає в судове засідання Бажановського Олександра Анатолі-
йовича, мешканця м. Дунаївці, вул. Подільська, 28
Хмельницької області, як відповідача по цивільній справі
№674/951/16-ц пров. №2/674/595/16 та №674/952/16-ц пров.
№2/674/596/16 за позовом Бажановської І.А. до Бажанов-
ського О.А. про розірвання шлюбу та про стягнення алімен-
тів, яке відбудеться 03.10.2016 р. о 8.30 год. в залі суду за
адресою: вул. Красінських, 11, м. Дунаївці, Хмельницька об-
ласть, 32400.

В разі неявки відповідача в судове засідання або непові-
домлення про причину неявки справа буде розглянута за на-
явними матеріалами за його відсутності (заочний розгляд).

Суддя О. М. Маринчак

В провадженні Старобільського районного суду Луган-
ської області  перебуває цивільна справа за позовом ТОВ
Кредитні ініціативи  до Калмикова Д.О. про стягнення за-
боргованості. Старобільський районний суд Луганської
області викликає Калмикова Д.О. в судове засідання 23
вересня 2016 року об 11-00 для розгляду цивільної
справи за позовом ТОВ Кредитні ініціативи  до Калмикова
Д.О. про стягнення заборгованості, яке відбудеться за ад-
ресою Старобільського районного суду Луганської об-
ласті (Суддя О. М. Березка).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення
суду про причини неявки позов буде розглянутий за його
відсутністю за наявними в матеріалах справи доказами.

Рубіжанський міський суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34, викликає Дацева Сергія Вікто-
ровича як відповідача в судове засідання по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Дацева Сергія Вікторовича про стягнення забор-
гованості, що відбудеться 23 вересня 2016 року о
08-00 год.

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

Суддя О. Л. Овчаренко

Бершадський районний суд Вінницької
області викликає в судове засідання в якості
відповідача Бойка Олександра Сергійовича
(останнє відоме місце проживання: м. Бер-
шадь Вінницької області) по цивільній справі
№ 126/2102/16-ц за позовом Бойко (Коваль-
чук) Інни Віталіївни до Бойка Олександра
Сергійовича про розірвання шлюбу. Розгляд
справи відбудеться в приміщенні Бершад-
ського районного суду Вінницької області
(вул. Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька
обл.) о 13:30 годині 22.09.2016 року.  У разі
неявки сторони справа буде розглянута за
відсутності відповідача за наявних у справі
доказів. 

Суддя Хмель Р. В.

Іванівський районний суд Херсонської об-
ласті викликає відповідача Міхальченко Таю
Володимирівну, останнє відоме місце про-
живання: Херсонська область, Іванівський
район, с. Дружбівка, вул. Чапаєва, 44, в су-
дове засідання, яке відбудеться 21 вересня
2016 року о 09 годині 00 хвилин та 28 ве-
ресня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в при-
міщенні Іванівського районного суду
Херсонської області за адресою: смт Іва-
нівка, Іванівський район, Херсонська об-
ласть, вулиця Іванівська, 34, у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк»
до Міхальченко Таї Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Суддя В.І.Крисанова

Підозрювані Мойсеєнко І.О., 05.07.1985
р.н., Іванов О.Ю., 06.01.1969 р.н., відпо-
відно до вимог ст. ст. 134, 135, 323 КПК Ук-
раїни викликаються 20.09.2016 року о 10
год. 00 хв. до військової прокуратури Ки-
ївського гарнізону каб. 23 за адресою: 
м. Київ, вул. Болбочана Петра, 8а, для
участі у відкритті матеріалів іншій стороні
та врученні обвинувальних актів в рамках
досудового розслідування кримінальних
проваджень № 42016110350000163,
42015110350000159 за фактом вчинення
державної зради та дезертирства, за озна-
ками кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 1 ст. 408 КК
України.

Шевченківський районний суд м.Чернівці
викликає Іовенка Антона Васильовича, ос-
танні відомі місця проживання за адресою:
м. Чернівці, вул. Головна, 118-А/36 та м. Чер-
нівці, вул. Л. Кобилиці, 58/36, як відповідача
в судове засідання у цивільній справі за по-
зовом Маркової Р.І. про розірвання договору
довічного утримання на 10.30 26 вересня
2016 року за адресою: м. Чернівці, вул. Ка-
федральна, 4, каб. № 8.

З опублікуванням оголошення про ви-
клик відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи. У разі не-
явки в судове засідання справа буде розгля-
нута за його відсутності. 

Суддя С. О. Волошин

Оріхівський районний суд Запорізької об-
ласті викликає відповідача Величка Дмитра
Анатолійовича, який проживає за адресою: вул.
Миру, буд.35, с.Зелене, Амвросіївський район,
Донецька область, у судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа Банк» до Величка
Дмитра Анатолійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 29 вересня
2016 року о 13.30 годині у приміщенні суду за
адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул.
Першотравнева, 23, під головуванням судді
Шудрика А. А., кабінет №10.

З опублікуванням оголошення про виклик
відповідач вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи та у випадку неявки до
суду справу може бути розглянуто за його від-
сутності.
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Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Савицького Андрія Григоровича ви-
кликають в судове засідання як відповідача у цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Київобленерго» до Савицького Андрія
Григоровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 03 жовтня 2016
року о 09 годині 30 хвилин за адресою: м. Вишгород,
вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Акименка Сергія Івановича, 26.06.1948
р.н., в судове засідання, яке призначене на 14 годину
00 хвилин 05 жовтня 2016 року, для розгляду ци-
вільної справи № 319/1123/16-ц за позовом ПАТ
«Державний Ощадний банк України» в особі філії —
Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до
Акименка Сергія Івановича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Біль-
мацького району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Медведєва Сергія Івано-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором
№ 260АІ20120907001 від 07.09.2012 року.

Відповідач Медведєв Сергій Іванович викликається на 27
вересня 2016 року на 10.00 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді
справи у відкритому судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття він повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність. 

Суддя Здоровиця О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ БІЗНЕС
БАНК» до Стельмах Ірини Альбертівни про звернення
стягнення на фактично успадковане майно для задово-
лення майнових вимог кредитора на суму 2202623,38 грн.

Відповідач Стельмах І.А. викликається до каб. № 6
суду на 23 вересня 2016 року на 13 годину 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бєлоусов А. Є.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Хуртило Людмилу Миколаївну, 14.12.1958
р.н., в судове засідання, яке призначене на 14 годин
30 хвилин 05 жовтня 2016 року, для розгляду ци-
вільної справи № 319/1119/16-ц за позовом ПАТ
«Державний Ощадний банк України» в особі філії —
Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до
Хуртило Людмили Миколаївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Біль-
мацького району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Кабачка Олександра Васильовича, 08.09.1954
р.н., в судове засідання, яке призначене на 14 годину
15 хвилин 05 жовтня 2016 року, для розгляду цивільної
справи № 319/1120/16-ц за позовом ПАТ «Державний
Ощадний банк України» в особі філії — Донецьке об-
ласне управління АТ «Ощадбанк» до Кабачка Олексан-
дра Васильовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Більмацького
району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає Каркуленка Андрія Олександровича, 06.06.1979 р.н., Ко-
валинську Тетяну Петрівну, 29.10.1980 р.н., Петрушкевич
Тетяну Петрівну, 19.05.1960 р.н., Петрушкевича Василя Ми-
хайловича, 20.08.1962 р.н., в судове засідання, яке призна-
чене на 14 годину 00 хвилин 03 жовтня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/1126/16-ц за позовом ПАТ
«Державний Ощадний банк України» в особі філії — До-
нецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Каркуленка
Андрія Олександровича, Ковалинської Тетяни Петрівни, Пет-
рушкевич Тетяни Петрівни, Петрушкевича Василя Михайло-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Біль-
мак Більмацького району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Щебликіна Василя Івановича, 06.10.1950
р.н., в судове засідання, яке призначене на 14 годину
45 хвилин 05 жовтня 2016 року, для розгляду ци-
вільної справи № 319/1117/16-ц за позовом ПАТ
«Державний Ощадний банк України» в особі філії —
Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до
Щебликіна Василя Івановича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Більмак Біль-
мацького району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Гребенюка Артема Вікторовича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач по справі Гребенюк Артем Вікторович про-
живає за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Щорса, 44, викликається на 22 вересня 2016 року на 09 го-
дину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Аліпер Василя Вікторовича, який
зареєстрований та мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, Попаснянський район, м. Попасна, вул. Донецька,
буд. 4А, у судове засідання по цивільній справі 
№ 423/2324/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором, що
відбудеться 27 вересня 2016 року о 15 год. 00 хвилин в
приміщенні Попаснянського районного суду за адресою:
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. 
№ 4 (2 поверх).

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

Суддя В. А. Закопайло

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Чернецьку Юлію Іванівну за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Енергопостачальна
компанія «Одесаобленерго» Північний РЕМ до Чернець-
кої Юлії Іванівни про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 05.10.2016 р. о 12 год. 00 хв. у
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68,
зала судових засідань № 19. У разі неявки Чернецької
Юлії Іванівни судове засідання буде проведено у її від-
сутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Шевченко Рузю Йосифівну за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Енергопостачальна
компанія «Одесаобленерго» Північний РЕМ до Шевченко
Рузі Йосифівни про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 05.10.2016 р. об 11 год. 30 хв. у
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68,
зала судових засідань № 19. У разі неявки Шевченко Рузі
Йосифівни судове засідання буде проведено у її відсут-
ність.

Суддя Н. В. Виноградова

Викликається Ованенко Роман Сергійович (ос-
таннє відоме місце фактичного перебування (про-
живання): м. Київ, вул. Саперне поле, 9а, кім. 713) в
судове засідання для розгляду справи за позовом
Ованенко І.М. до Ованенка Р.С. про стягнення алі-
ментів, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 07 жовтня
2016 р. в приміщенні Новгород-Сіверського район-
ного суду Чернігівської області, який знаходиться за
адресою: вул. Гімназична, 10А, м. Новгород-Сівер-
ський Чернігівської області.

Суддя М. І. Наполов

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
як відповідача Бегіч Геннадія Анатолійовича, який зареєстро-
ваний та мешкає за адресою: Луганська область, Попаснян-
ський район, м. Попасна, вул. Московська, буд. 111, у судове
засідання по цивільній справі № 423/2337/16-ц за позовом
ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, що відбудеться 27 вересня 2016 року о 14
год. 30 хвилин в приміщенні Попаснянського ра йонного суду
за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова,
6, каб. № 4 (2 поверх).

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

Суддя В. А. Закопайло

Приватний нотаріус Білоцерківського міського нота-
ріального округу Київської області Кривенко Ірина Ва-
силівна (вул. Богдана Хмельницького, буд. 2/9, кв. 4, м.
Біла Церква, Київська область, Україна, 09117, тел/факс
(04563) 5-01-94) повідомляє про відкриття спадщини до
майна померлого 30 квітня 2016 року Петрик Віри Фе-
дорівни, 1940 року народження, уродженки с. Дрозди
Білоцерківського району Київської області, останнє
місце проживання та реєстрації якої було: м. Біла Цер-
ква, вул. Олеся Гончара, буд. 18, кв. 60 Київської області,
та просить спадкоємців померлого звернутися до нота-
ріуса для оформлення спадщини.

Гудима Тетяна Олегівна, останнє відоме місцезна-
ходження якої: вул. Південна, буд. 15, м. Городок,
Хмельницької області, викликається до Городоць-
кого районного суду Хмельницької області (Хмель-
ницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 48) як
відповідачка на 13 год. 30 хв. 30 вересня 2016 року
по цивільній справі за позовом Гудими Петра Івано-
вича до Гудими Тетяни Олегівни про розірвання
шлюбу.

У разі неявки відповідачки в судове засідання
справа буде розглянута на підставі тих доказів, які є
у матеріалах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 02
листопада 2016 року о 10.00 год. під головуванням судді
Кобеляцької-Шаховал І.О. розглядається цивільна справа
№ 182/4166/16-ц провадження № 2/0182/3239/2016 за
позовом Леонової Ольги Анатоліївни до Меньшикова
Олександра Олександровича, Меньшикова Євгена Івано-
вича, Меньшикова Віктора Івановича про визнання та-
кими, що втратили право користування житловим
приміщенням.

Відповідачам Меньшикову Олександру Олександро-
вичу, Меньшикову Євгену Івановичу, Меньшикову Вік-
тору Івановичу необхідно з’явитись в судове засідання
на вказаний час.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І. О.

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться
за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бердянськ, 11 жов-
тня 2016 року о 16.00 годині буде проведено судове за-
сідання у цивільній справі  № 310/2815/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Ольховиченко Валентини Іванівни
про стягнення заборгованості.

Суд викликає Ольховиченко Валентину Іванівну як
відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі не-
явки відповідача в судове засідання судове засідання
буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Жуковського Андрія Вікторовича, який мешкає
за адресою: Луганська обл., м. Старобільськ, вул. 1-го
Травня, 18/16, як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі № 2/431/1088/16р. за позовом Жуковської
Інни Вікторівни до Жуковського Андрія Вікторовича про
позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 26 ве-
ресня 2016 року о 14 годині 00 хв. в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Про-
летарська, 38-а. У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Форощук

Макарівський районний суд Київської області в
цивільній справі № 370/1419/16-ц за позовом Шев-
чуна Сергія Олександровича до Манфарової Брі-
льянт Муки-Кизи про усунення перешкод в
здійсненні права власності шляхом визнання особи
такою, що втратила право на користування житлом,
25 серпня 2016 року виніс заочне рішення, яким по-
зовні вимоги Шевчуна C.O. було задоволено.

Оскільки місцезнаходження відповідача Манфа-
рової Брільянт Муки-Кизи невідоме, суд повідомляє
відповідача про винесення заочного рішення.

Суддя М. Ю. Устимчук

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Зубачик Н. Б) знаходиться цивільна
справа за позовом Рєчкіна Олександра Вікторовича
до Pєчкіна Олега Вікторовича про визнання особи
такою, що втратила право користування жилим при-
міщенням, та зняття з реєстрації.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
20 вересня 2016 року о 09 годині  30 хвилин. Попе-
реджаємо відповідача Рєчкіна Олега Вікторовича, що
у випадку його неявки в судове засідання на вищев-
казане число, справу буде розглянуто за його відсут-
ності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Козловського Ігоря Володимировича про те, що 03
жовтня 2016 року о 15 год. 00 хв. за адресою: 04053,
м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб.57, відбудеться
судове засідання в цивільній справі за поданням від-
ділу примусового виконання рішень УДВС ГТУЮ у м.
Києві про тимчасове обмеження Козловського Ігоря
Володимировича як боржника у праві виїзду за межі
України. При цьому повідомляємо, що у разі Вашої не-
явки в судове засідання без поважних причин або не-
повідомлення про причини своєї неявки, суд вирішує
справу на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Усатова І. А.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що судове
засідання у справі за позовом Фонду гарантування вкладів фі-
зичних осіб в особі Уповноваженої особи Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК»
Білої І.В. до Грози В'ячеслава Миколайовича, Грози Олени Єв-
генівни про солідарне стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке призначено на 19.10.2016 року о 14 год. 00
хв. за адресою: 01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 12,
(головуючий суддя Цокол Л. І.). В разі неявки в судове засі-
дання відповідачів Грози Олени Євгеніївни, яка зареєстрована
за адресою: вул. Багговутівська, 3/15, кв. 79, м. Київ, 04107
та Грози В'ячеслава Миколайовича, який зареєстрований за
адресою: вул. Аніщенко, 5, кв. 9, м. Київ, 01010, справа буде
розглянута за їх відсутності, відповідно до ст.169 ЦПК України.

Корольовський районний суд м. Житомира пові-

домляє відповідача Василенка Олега Ігоровича, що

07.11.2016 року о 10.00 год. за адресою: м. Жито-

мир, майдан Соборний, 1 (каб. 203) під головуван-

ням судді Бондарчука В. В. відбудеться розгляд

цивільної справи за позовом Стоцького Юрія Степа-

новича, Огороднік Валентини Михайлівни про вста-

новлення порядку користування землею. В разі

неявки справа буде розглянута у Вашу відсутність.

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 23 ве-
ресня 2016 року о 12:00 годині в приміщенні Попас-
нянського районного суду Луганської області за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6, Ложку Зою Григорівну: Луганська обл., По-
паснянський р-н, с. Троїцьке, вул. Кузнечика, буд. 4,
в якості відповідача по цивільній справі 
№ 423/2340/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Ложки Зої Григорівни про стягнення заборгова-
ності.

Суддя Мозолєва Т. В.

Київський районний суд м. Одеси викликає в якості
відповідача Аракелова Андро в судове засідання, яке від-
будеться 23.09.2016 року об 11.00 год. в приміщенні Ки-
ївського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Варненська, 3-б, зал № 6, в якому слухається ци-
вільна справа № 520/4002/16-ц за позовною заявою Ма-
ринашвілі Мадонни до Аракелова Андро, третя особа —
орган опіки та піклування Малиновської районної адмі-
ністрації Одеської міської ради, про позбавлення бать-
ківських прав.

У разі неявки у судове засідання відповідача Араке-
лова Андро справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. В. Васильків

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за заявою Стукаленко Тетяни Микола-
ївни до Стукаленка Максима Сергійовича, Захаренко На-
талії Леонідівни про визнання недійсним договору
дарування будинку та земельної ділянки.

Відповідачі Стукаленко Максим Сергійович, Заха-
ренко Наталія Леонідівна викликаються до каб. № 15
суду на 30.09.2016 року на 10 годину 30 хвилин для
участі у розгляді справи по суті. У разі неявки відповіда-
чів справа буде розглянута за їх відсутності за наявними
доказами. 

Суддя Ткачов О. М.

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Кохана Анатолія Валентиновича у судове засідання
у якості відповідача у справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Київобленерго» до Кохана Анатолія Ва-
лентиновича про стягнення заборгованості за використану
електричну енергію, яке призначене на 05 жовтня 2016 року
о 12 год. 00 хв. і відбудеться за адресою: Київська область,
м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 201, суддя Орда О. О.

Ви зобов'язані повідомити суд про причини неявки.
Роз'яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без по-

важних причин, судове засідання буде проведено у Вашу
відсутність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опуб-
лікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає до суду відповідача Гайдарли Миколу
по цивільній справі №495/6640/16-ц за позовом Гай-
дарли Тетяни Іванівни до Гайдарли Миколи про розір-
вання шлюбу, розгляд якої відбудеться 12 жовтня 2016
року о 09.10 годині за адресою: м. Білгород-Дністров-
ський, вул. Військової слави, 27, каб. № 7 (суддя Заве-
рюха В. О.).

Білгород-Дністровський міськрайонний суд пропонує
відповідачу Гайдарли Миколі подати заперечення на
позов та докази, якими обґрунтовуються заперечення.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута за відсутності відповідача.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання представника від-
повідача — Луганської міської ради (91055, 
м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 14) по цивільній
справі №409/2221/16-ц за позовом Курєнного Воло-
димира Сергійовича про визнання права власності
на спадкове майно.

Судове засідання відбудеться 17.10.2016 р. (ре-
зервна дата 21.10.2016 р.) о 8-30 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приват Банк» до Рябової Лілії Олексіївни
про стягнення за кредитним договором. Відповідач у справі
Рябова Лілія Олексіївна, проживає за адресою: 86400, До-
нецька область, м. Єнакієве, пр. Шевченка, буд. 94, кв. 56,
викликається в судове засідання, призначене на 10 год. 00
хв. 30.09.2016 р. до суду, каб. №213, для участі у розгляді
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення на позов та докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться за
його відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Київський районний суд м. Одеси викликає Рудого 
Михайла Петровича як відповідача у цивільній справі 
№ 520/10025/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в особі філії
— Одеського обласного управління AT «Ощадбанк» до Ру-
дого Михайла Петровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 10 жовтня 2016 р. об 11 го-
дині 00 хвилин під головуванням судді Прохорова в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: м.
Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 244. Явка відповідача
обов'язкова. У випадку неявки в судове засідання справа
може бути розглянута за його відсутності

Суддя П. А. Прохоров
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 18 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +5 +10    +15 +20
Житомирська +4   +9    +15 +20
Чернігівська +2   +7    +14 +19
Сумська +1   +6    +14 +19
Закарпатська +11 +16    +21 +26
Рівненська +6 +11    +15 +20
Львівська +9 +14    +17 +22
Івано-Франківська +10 +15    +18 +23
Волинська +7 +12    +15 +20
Хмельницька +9 +14    +15 +20
Чернівецька +10 +15    +19 +24
Тернопільська +10 +15    +15 +20
Вінницька +8 +13    +15 +20

Oбласть Нiч          День
Черкаська +5   +10   +15  +20
Кіровоградська +5   +10   +15  +20
Полтавська +2     +7   +14  +19
Дніпропетровська +5   +10   +15  +20
Одеська +11   +16   +25  +30
Миколаївська +11   +16   +21  +26
Херсонська +11   +16   +19  +24
Запорізька +9   +14   +17  +22
Харківська +1     +6   +14  +19
Донецька +5   +10   +15  +20
Луганська +2     +7   +14  +19
Крим +11   +16   +21  +26
Київ +8   +10   +18  +20

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

оГолоШення

Селидівський  міський суд Донецької області (85400 м. Селидове, вул. Пушкіна,
4) розглядає цивільну справу за позовом Саушиної Світлани Миколаївни, яка діє
в інтересах малолітньої дитини Андреєвої Анастасії Юріївни до Андреєва Юрія Вік-
торовича, Андреєвої Оксани Василівни, третя особа — Орган опіки та піклування
Селидівської міської ради, про позбавлення батьківських прав та стягнення алі-
ментів. Відповідач Андреєв Ю.В. зареєстрований за адресою: АР Крим, Бахчиса-
райський р-н, с.Тургенівка, вул.Гагаріна, 10; відповідач Андреєва О.В. зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, м. Українськ, вул.К.Маркса, 6/14,  виклика-
ються на 21.09.2016 р. о 09.00 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачів до суду вони повинні повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність. 

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомле-
ними про дату, час  і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду, справа може
бути розглянута за їхньої відсутності. 

Суддя Владимирська І.М.

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Восьмого змагального
дня українські каноїс-

ти прославили Україну у
дебютному для Паралім-
піади і для нашої збірної
виді — параканое. Наталя
Лагутенко у жіночому фі-
налі (клас KL2) продемон-
струвала другий час —
55.599 секунди, що майже
на дві секунди менше,
аніж у британки Емми
Вігс, а  вже у чоловічому
фіналі (клас KL3) ми посі-
ли найвище місце: Сергій
Ємельянов проплив за
39,810 секунди, що на
кілька сотих швидше, ніж
німець Том Кірі.

Крім того, українець ус-
тановив фактично пара-
лімпійський рекорд, щоп-
равда, на таких змаганнях
результат залежить від
багатьох чинників (на-
приклад, погодні умови,
стан води), тому повтори-
ти його в іншому місці
майже нереально.

У  четвер українці не
лише здолали рекорд Лон-
дона: загалом — 92 медалі
проти 85, а й  зміцнили
третю позицію на Пара-
лімпіаді-2016, яку втриму-
ють дев’ятий день поспіль.

Традиційно потужно
виступає національна па-
ралімпійська збірна кома н -
да з плавання. Команда
плавців продовжує бити
свій же рекорд за загаль-
ною кількістю здобутих
нагород у 2012 році. Тоді
було 44 медалі (17 золо-
тих, 14 срібних, 13 бронзо-
вих), а тепер  вже 56 ( 21
золота, 17 срібних та 18

бронзових). 29 спортсме-
нів із 45 зі складу націо-
нальної паралімпійської
збірної команди з плаван-
ня вибороли нагороди ви-
щого ґатунку станом на
закінчення восьмого зма-
гального дня.  До речі, се-
ред  31 країни, які у пла-
ванні вибороли медалі різ-
ного ґатунку, команда Ук-
раїни посідає другу схо-
динку після команди Ки-
таю. Тут ми вже обійшли
британців.

Станом на сьогодні од-
ним із лідерів серед чоло-
віків є Максим Крипак,
який виборов 5 золотих
та 2 срібні нагороди. Мак-
сим  вже побив рекорд
Віктора Смирнова, який у
2004 році був найкращим
у команді (5 золотих, 1
срібна та 1 бронзова меда-

лі). За Максимом йде Де-
нис Дубров — 3 золоті, 2
срібні та 2 бронзові наго-
роди, у Євгена Богодайка
— 3 золоті, 2 срібні та 1
бронзова медалі. Найкра-
ща серед жінок —  Єлиза-
вета Мерешко  — 3 золоті
та 1 бронзова нагороди. 

Емоції у всіх зашкалю-
вали, коли Максим Кри-
пак та Денис Дубров
обидва  пропливли з ре-
зультатом, вищим за по-
передній рекорд світу та
паралімпійський рекорд
на дистанції 400 м вільним
стилем. Результат Макси-
ма —  світовий та пара-
лімпійський рекорд  —
3:57.71, Дениса — 4:00.11.
Женя Богодайко на дис-
танції 100 м брасом знову
встановив рекорд світу та
паралімпійський рекорд,

фінішувавши з результа-
том 1:18.71 та покращив-
ши свій же рекорд світу,
встановлений у 2012 році
(1:20.17). 

У Дмитра Виноградця
черговий рекорд Європи
на дистанції 200 м вільним
стилем та срібна нагорода
(3:09.77). У Паламарчука
Сергія на дистанції 50 м
на спині (50.23) — також
європейський рекорд. Ли-
ше за один день наші па-
ралімпійці поліпшили два
світових досягнення, два
континентальних та два
паралімпійських рекорди,
а загалом —  16 рекордів
світу за 8 днів змагань, 10
рекордів Європи та 16 па-
ралімпійських, повідом-
ляє офіційний сайт Націо-
нального паралімпійсько-
го комітету.

Селидівський  міський суд Донецької області (85400 м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом Крутової Елеонори
Олександрівни до Дергачова Максима Олеговича, третя особа: Служба у
справах дітей Авдіївської міської ради, про позбавлення батьківських
прав. Відповідач Дергачов М.О. зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть,  м.Авдіївка,  вул.Степна, 147,  викликається на 22.09.2016 р. о 13.00
год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідача до суду вона повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність. 

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленою про дату, час  і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду,
справа може бути розглянута за її відсутності. 

Суддя Владимирська І.М.

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає 
Геращенка Олександра Володимировича як відповідача у справі
за позовом Загороднюка Сергія Андрійовича до Геращенка Олек-
сандра Володимировича про відшкодування матеріальної шкоди,
завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, у судове за-
сідання, яке призначено на 28 вересня 2016 року о 09 год. 15 хв.
у приміщенні суду, що знаходиться за адресою: Київська обл., м.
Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 214. В разі Вашої неявки
справу буде розглянуто за наявними матеріалами в справі.

Суддя В. С. Сердинський

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Куликової
Олени Володимирівни до Куликова Юрія Анатолійовича, третя особа, яка не за-
являє самостійних вимог на предмет спору — орган опіки та піклування вико-
навчого комітету Артемівської міської ради про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі 219/5751/16-ц — Куликов Юрій Анатолійович, 18 квітня
1966 року народження, проживає за адресою, вказаною в позовній заяві: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Герцена, буд. 75, викликається на 22 вересня
2016 року на 10 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті. Відпо-
відачу по даній справі пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Двоє у каное та всі-всі-всі
ПАРАЛІМПІАДА-2016. Українська збірна перевершила себе 
на головному старті чотириліття

Сергій Ємельянов: зі старту — в переможці!

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ЛІГА ЄВРОПИ. Пропускати
гол на 96-й хвилині, коли нам
додали три, вкрай прикро. На
цьому наголосив і головний
тренер дебютанта Ліги Євро-
пи луганської «Зорі» Юрій
Вернидуб.  Нині він уже на-
лаштовує своїх підопічних на
майбутній матч із «Динамо»,
а попереду в команди виїзна
зустріч із «Манчестер Юнай-
тед». Саме завдяки участі у
таких матчах, на думку на-
ставника, стають справжніми
професіоналами вчорашні
новачки.

Отож, 15 вересня україн-
ські клуби розпочали свої
виступи у груповому турнірі
розіграшу Ліги Європи сезону
2016/2017 років. Луганській
«Зорі» не вистачило миті для
здобуття домашньої перемо-
ги над стамбульським «Фе-
нербахче», а донецький

«Шахтар» на класі мінімально
переграв у Туреччині місце-
вий «Коньяспор».

Команда Юрія Вернидуба
продемонструвала свої амбі-
ції вже у стартові секунди по-
єдинку з турецьким грандом.
Стрілка годинника на оде-
ському стадіоні ще не встигла
відміряти хвилину, як Петряк
відгукнувся на навісну пере-
дачу від партнера і ударом го-
ловою мало не поцілив у кут
воріт Деміреля. «Фенербах-
че» заграв активніше після
десятої хвилини, відповівши
господарям гострим момен-
том. Та згодом швидкості
зменшилися, а гра змістила-
ся до центру поля. Так було
аж до 50-ї хвилини, поки «Зо-
ря» сама собі не створила
проблеми. Центральні захис-
ники проґавили вихід Соу на
рандеву із Шевченком, але
голкіпер луганської команди
зреагував на постріл форвар-
да «канарок».

Покарання від «Зорі» було
миттєвим. Каменюка відіб-
рав м’яч у центрі, підключив
до атаки Любеновича, а
Желько відкотив м’яч назад
на Гречишкіна. Той, не довго
думаючи, пробив із            30
метрів у праву дев’ятку.

«Фенербахче» зрівняв ра-
хунок у компенсований час:
три доданих арбітром хвили-
ни тривали… шість, і туркам
вдалося реалізувати «стан-
дарт». 

Гра «Шахтаря» з «Коньяс-
пором» відбувалася за ін-
шим сценарієм. У ній гості
домінували на полі. Однак
відзначилися лише один
раз. На 76-й хвилині чудовий
пас на дальню стійку вико-
нав Бутко, і активний Фер-
рейра нарешті переграв во-
ротаря «Коньяспора», точно
пробивши головою. У «Шах-
таря» вистачило досвіду
втримати переможний раху-
нок.

Наставник «гірників» Пауло
Фонсека на післяматчевій
прес-конференції  висловив
задоволення і результатом, і
атмосферою на стадіоні. До
речі,  саме на цій арені 6 жов-
тня відбудеться поєдинок дру-
гого туру відбірного етапу
чемпіонату світу 2018 року
між збірними Туреччини та
України.

«Зоря» дебютувала, 
«Шахтар» екзаменував дебютанта

ТАБЛО «УК»
Ліга Європи. Груповий турнір

1-й тур
Група А
Зоря — Фенербахче — 1:1
Голи: Гречишкін (52) — К’яєр
(90+6)
Феєнорд — Манчестер Юнайтед
— 1:0 
Гол: Тріндаде (79)
Група Н
Коньяспор — Шахтар — 0:1
Гол: Феррейра (76)
Брага — Гент — 1:1 
Голи: Пінту (24) — Мілічевич (6)
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