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Соціальний захист за законом людяності
ІНІЦІАТИВА. «Пам’ятка учасникам АТО» з роз’ясненнями щодо пільг для бійців стане в пригоді 
і їм, і чиновникам, які мають забезпечити солдатам підтримку

Ольга ПРОКОПЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Нещодавно хтось із небай-
дужих виклав у соцме-

режу фото з маршрутки, що 
курсує з Києва до Вишгоро-

да, у якій висіло оголошення: 
«У цьому автобусі учасників 
АТО перевозимо з повагою, 
без обмежень і безкоштовно». 
Цю інформацію підтвердила 
колега, яка користується цим 
маршрутом. З’ясовується, є 

совісні люди, яким не потрі-
бен закон від влади. Воче-
видь, вони керуються людя-
ним, неписаним.

А для більшості бійців, 
які повертаються до мирно-
го життя, як грім серед ясно-

го неба, постають його викли-
ки. На рівні чуток вони зна-
ють про право на соціальні 
гарантії. А на які, куди звер-
татися, де брати докумен-
ти, як їх оформляти? Аж го-
лова обертом іде від запи-

тань. На більшість із них ма-
ли б відповідати чиновники 
на місцях. Та через некомпе-
тентність чи небажан-
ня посадовців бійці на-
лежних консультацій 
не отримують.

Президент про те, що подібна трагедія не повинна 
повторитися у світовій історії 
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Силовикам 
додали коштів

БЮДЖЕТ. РНБО підтримала позицію Кабінету Міністрів що-
до збільшення обсягів фінансування сектору оборони й безпе-
ки у 2016 році. Йдеться про урядове рішення щодо внесення 
змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2016 рік» з метою збільшення фінансування Міністерства обо-
рони, Служби безпеки, Головного управління розвідки Мініс-
терства оборони, Національної поліції, Державної прикордон-
ної служби та інших силових структур.

Зокрема передбачено збільшити фінансування Міністерства 
оборони на 3,8 мільярда гривень, Головного управління розвід-
ки Міноборони — на 175 мільйонів гривень, Національної полі-
ції — на 2,48 мільярда гривень, Державної прикордонної служ-
би та інших силових структур — на 782,7 мільйона гривень, 
СБУ — на 128,5 мільйона гривень, Управління державної охо-
рони — на 51 мільйон гривень. 

Особливу увагу було приділено питанням соціального за-
безпечення військовослужбовців та поліцейських, повідомляє 
УНІА Н з посиланням на прес-службу РНБО.
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ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

29 суддів   
різних інстанцій звільнила 

Верховна Рада за порушення присяги 
із 33, запропонованих до звільнення 

Вищою радою юстиції 

«Це трагедія 
не національного, 

а планетарного 
масштабу. Голокост — 

злочин не лише супроти 
окремого народу, 
а супроти всього 

людства».

Молоко на дурняк 

ДокумеНТИ

Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження плану 
заходів з підтримки розвитку 
індустрії програмної продукції 
України на 2016 рік»

Слідами оприлюднення доказів 
причетності РФ до повітряного 
теракту на Донеччині світове 
співтовариство вимагає 
покарати винних

мН17

СИТуАЦІЯ. Заборгованість переробників продукції перед селянами 
Сумщини призводить до занепаду тваринництва краю
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Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Володи-
мирська, 15) викликає в судове засідання Молнара Іштвана
та Баранова Андрія В’ячеславовича на 10 годину 00 хвилин
03 жовтня 2016 року для участі в розгляді цивільної справи
за апеляційною скаргою першого заступника прокурора Ки-
ївської області на заочне рішення Васильківського міськра -
йонного суду Київської області від 29 березня 2016 року у
справі за позовом Києво-Святошинської місцевої прокура-
тури в інтересах держави в особі: головного управління
Держ земагентства у Київській області, Державного підпри-
ємства «Дослідне сільськогосподарське виробництво Інсти-
туту фізіології рослин і генетики НАН України» до
Глевахівської селищної ради Васильківського району Київ-
ської області, Молнара Іштвана, Котова Костянтина Юрійо-
вича, третя особа: Баранов Андрій В’ячеславович, про
визнання незаконним та скасування рішення селищної ради,
визнання недійсними державних актів на право власності на
земельні ділянки та витребування земельних ділянок.

Суддя Р. В. Березовенко

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільні справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний Банк «Приватбанк»
до:

1) Александрова Дмитра Юрійовича про стягнення
заборгованості, який проживає за адресою: До-
нецька обл., м. Макіївка, с. Ш. Ілліча, вул. Кремльов-
ська, буд. 30, кв. 8, викликається на 19 жовтня 2016
року о 09-00 годині до суду, каб. №7, для участі у
розгляді справ по суті(№ 2/234/5484/16).

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ності.

Суддя Л. І. Переверзева

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу № 2/243/3667/2016 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Дубовик Людмили Євгенівни та Андрєєнка Ігоря Ми-
колайовича про стягнення боргу за договором кредиту.
Відповідачі у справі Дубовик Людмила Євгенівна та Ан-
дрєєнко Ігор Миколайович, останнє відоме місце меш-
кання яких: м. Горлівка, проспект Перемоги, буд. 50, кв.
33, викликаються до суду на 05 жовтня 2016 року на 16
год. 30 хв. (резервна дата слухання справи 17 жовтня
2016 року о 16 год. 30 хв.) для участі у розгляді справи
по суті.

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 М. О. Гусинський

Бучацький районний суд Тернопільської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Шкирду Петра
Мирославовича, місце перебування якого невідоме, ос-
таннє місце проживання: с. Верб’ятин, вул. Л. Українки,
98 Бучацького району Тернопільської області, по справі
за позовом Тронт Василя Панасовича до Шкирди Петра
Мирославовича про визнання особи такою, що втратила
право на користування житлом.

Розгляд справи призначено на 09 год. 15 хв. 10 жов-
тня 2016 року в приміщенні Бучацького районного суду
Тернопільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міц-
кевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У разі неявки, відповідач повинен повідомити
суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде роз-
глянуто за його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК Ук-
раїни за наявними в ній доказами.

Суддя Р. О. Содомора

Івано-Франківський міський суд Івано-Франків-
ської області повідомляє, що 12 жовтня 2016 року о
13 годині 00 хвилин у приміщенні Івано-Франків-
ського міського суду Івано-Франківської області за
адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська,
11, перший поверх, зал № 9, розглядатиметься ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Акцент-Банк» до Прокопик Ярослави
Ярославівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. У судове засідання викликається
відповідач Прокопик Ярослава Ярославівна. У разі
неявки відповідача, справа розглядатиметься за
його відсутності.

Згідно частини 2 статті 77 ЦПК України сторони
зобов’язані повідомити суд про причини неявки у су-
дове засідання.

Суддя Л. В. Мелещенко

Апеляційний суд Житомирської області викликає
в судове засідання Палачову Наталію Євгенівну у ци-
вільній справі № 278/3541/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Ідея Банк» до
Насалевець Віктора Івановича та Палачової Наталії
Євгенівни про стягнення заборгованості, звернення
стягнення та вилучення рухомого майна за апеляцій-
ною скаргою Публічного акціонерного товариства
«Ідея Банк» на заочне рішення Житомирського ра -
йонного суду Житомирської області від 13 травня
2016 року.

Розгляд справи відбудеться 05 жовтня 2016 року
о 12 год. 00 хв. за адресою: м. Житомир, вул. Свя-
тослава Ріхтера, 24.

У разі неявки або неповідомлення про причини
неявки, справу буде розглянуто у вашу відсутність
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. М. Худяков

В провадженні Шевченківського районного суду м. Києва
знаходиться цивільна справа №761/3479/16-ц за позовом Зо-
ріної Ольги Григорівни до Хливнюка Володимира Григоро-
вича, Шапкіна Олега Анатолійовича, Жеваго Костянтина
Валентиновича, Публічного акціонерного товариства «Банк
«Фінанси та Кредит» про стягнення грошових коштів.

Розгляд зазначеної справи призначено на 22.11.2016 р. о
10:00 год. в Шевченківському районному суді м. Києва.

Шевченківський районний суд міста Києва викликає Хлив-
нюка Володимира Григоровича (остання відома адреса місця
роботи: м. Київ, вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд. 60),
Шапкіна Олега Анатолійовича (остання відома адреса місця
роботи: м. Київ, вул. Січових Стрільців (вул. Артема), буд. 60),
Жеваго Костянтина Валентиновича (остання відома адреса
місця роботи: м. Київ, вул. Січових Стрільців (вул. Артема),
буд. 60) як відповідачів.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа буде
розглядатися за наявними у справі доказами.

Суддя В. М. Маліновська

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, 
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня),
4) розглядає цивільну справу за заявою Товариства з обме-
женою відповідальністю «Фінансова компанія «Довіра та Га-
рантія», первісний стягувач ПАТ «УкрСиббанк», боржники
Саакян Самвел Володимирович, Мягкова Олена Володими-
рівна, Саакян Ануш Самвелівна про заміну сторони виконав-
чого провадження. Боржники по справі Саакян Самвел
Володимирович, Саакян Ануш Самвелівна (зареєстровані за
адресою: 83033, м. Донецьк, вул. Казанська, 16), Мягкова
Олена Володимирівна (зареєстрована за адресою: 83048, 
м. Донецьк, вул. Університетська, 93/27), викликаються на
03 жовтня 2016 року на 09.00 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.

Боржникам пропонується надати свої заперечення щодо
заяви та докази. У випадку неприбуття, боржники повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у їх відсутності.

Суддя Є. В. Челюбєєв

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області
знаходиться цивільна справа № 729/670/16-ц; 2/729/372/16 р.
за позовом Нагорної Світлани Петрівни до Нагорного Воло-
димира Олександровича про усунення перешкод в праві влас-
ності та визнання особи такою, що втратила право на жилу
площу, останнім зареєстрованим місцем проживання відпо-
відача є: с. Нова Басань Бобровицького р-ну Чернігівської об-
ласті, вул. Лесі Українки, 78.

Нагорний Володимир Олександрович викликається в су-
дове засідання Бобровицького районного суду Чернігівської
області на 04 жовтня 2016 року об 11 годині як відповідач у
справі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 47.

У разі неявки справа буде розглядатися на підставі дока-
зів у справі за відсутності відповідача.

З часу опублікування оголошення в газеті відповідач вва-
жається належно повідомленим про час та місце слухання
справи.

Суддя Бойко В. І.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська ви-
кликає в відкрите судове засідання як відповідача по справі
на 10.00 годині 11 жовтня 2016 року Мєдвєдєву Любов Ми-
колаївну, останнє відоме місце реєстрації  за адресою: Дніп-
ропетровська область, м. Кам’янське, б-р Героїв, 28-139, по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» до Мєдвєдєвої Лю-
бові Миколаївни про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Замкової Я.В. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за ад-
ресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Три-
тузна, 166, 2 поверх, кабінет № 13.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опублікування
оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи. У разі його неявки справу
буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Я. В. Замкова

Лубенський міськрайонний суд Полтавської об-
ласті викликає Каменського Романа Миколайовича
(останнє відоме місце проживання: вул. Терновська,
18/2, кв. 4, м. Лубни Полтавської області) як відпо-
відача в судове засідання в цивільній справі за по-
зовом Кузика Володимира Олеговича до
Каменського Романа Миколайовича про стягнення
заборгованості за договором оренди транспортного
засобу з правом викупу. Судове засідання відбу-
деться о 16 годині 00 хвилин 06 жовтня 2016 року 
в приміщенні суду за адресою: Полтавська область,
м. Лубни, вул. Монастирська, 17.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про причину неявки в су-
дове засідання.

Суддя В. М. Даценко

У провадженні Голованівського районного суду Кіро-
воградської області, смт Голованівськ, знаходиться ци-
вільна справа № 386/441/16-ц за позовом Бордуна
Олександра Петровича до Приватного акціонерного то-
вариства «Голованівське АТП 13539» про стягнення ком-
пенсації за затримку виплати заробітної плати.

Судовий розгляд справи призначено на 19 жовтня
2016 року на 16 год. 15 хв. у Голованівському районному
суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Соборна, 18.

Суд викликає представника відповідача Приватного
акціонерного товариства «Голованівське АТП 13539»
Кравченка Сергія Вікторовича у судове засідання як
представника відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки представника
відповідача до суду та неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області викликає у судове засідання, яке відбудеться
17 жовтня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні
Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область, м. Меліто-
поль, вул. Шмідта, 11, Карпачову Анастасію Леоні-
дівну (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька
обл., м. Мелітополь, вул. Свердлова, буд. 41) як від-
повідача по цивільній справі № 320/3754/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Карпачової Анастасії
Леонідівни про стягнення заборгованості.

Суддя Колодина Л. В.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької об-
ласті повідомляє Ільченко (Чеботарьову) Ольгу Пет-
рівну, 08.09.1971 року народження, яка зареєстрована
за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, 1-й
пров. Будівельний (Ворошилова), б. 14, про те, що 17
жовтня 2016 року об 11.30 годині в приміщенні Мелі-
топольського міськрайонного суду Запорізької області
за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Ін-
теркультурна (Дзержинського), 90, буде слухатися ци-
вільна справа № 320/4500/16-ц за позовом Лосєвої
Іраїди Петрівни до Ільченко (Чеботарьової) Ольги Пет-
рівни про визнання права власності на нерухоме майно
за набувальною давністю.

Суддя Ю. В. Ковальова

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає на 09.30 год. 06.10.2016 р. як відповідача
Кім Максима Віталійовича по цивільній справі 
№ 515/1478/16-ц за позовом публічного акціонер-
ного товариства «Акцент-Банк» до Кім Максима Ві-
талійовича про стягнення заборгованості. Суд
пропонує Кім Максиму Віталійовичу подати письмові
пояснення та всі наявні докази по справі.

У разі неявки відповідача в судове засідання або
визнання причини його неявки неповажною, справа
може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Семенюк Л. А.

Іллінецький районний суд Вінницької області викли-
кає Чорноус Ольгу Анатоліївну, 18 серпня 1986 року на-
родження, зареєстровану за адресою: с. Леухи, вул.
Леніна, буд. 1, в судове засідання як відповідача по ци-
вільній справі №131/1631/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Чорноус
Ольги Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначено на 09 год. 45 хв. 20 жов-
тня 2016 р. в залі суду за адресою: Вінницька обл., м. Іл-
лінці, вул. Європейська, 28. В разі неявки в судове
засідання відповідача, справу буде розглянуто за його
відсутності.

Суддя М. В. Шелюховський 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Коршунов Віктор Вікторович, що проживає за адресою: Львів-
ська обл., м. Дрогобич, вул. Л. Українки, 19, кв. 34, на підставі ст. 297-5 (Поря-
док вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні
спеціального досудового розслідування) КПК України, відповідно до вимог
статей 133 (Виклик слідчим, прокурором), 135 (Порядок здійснення виклику
в кримінальному провадженні) КПК України, вам необхідно з’явитися 03 жов-
тня 2016 року о 10 год. до Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області, що
за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська, 22, до слідчого Дро-
гобицького ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції Лис
М.М. (тел. 0977496831) для допиту вас як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 12013150110002729, розпочатого за ознаками кримінальних пра-
вопорушень, передбачених п.п. 6,12 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний – Кліс Ігор Романович, що проживає за адресою: Львівська
обл., м. Дрогобич, вул. В. Великого, 7а, кв. 25, на підставі ст. 297-5 (Порядок
вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціаль-
ного досудового розслідування) КПК України, відповідно до вимог статей 133
(Виклик слідчим, прокурором), 135 (Порядок здійснення виклику в криміналь-
ному провадженні) КПК України, вам необхідно з’явитися 03 жовтня 2016 року
о 10 год. до Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області, що за адресою:
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська, 22, до слідчого Дрогобицького
ВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції Лис М.М. (тел.
0977496831) для допиту вас як підозрюваного у кримінальному провадженні
№ 12012150110000139, розпочатого за ознаками кримінальних правопору-
шень, передбачених п.п. 7 ч. 2 ст. 115.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Стадник Галина Григорівна, що проживає за адресою: Львів-
ська обл., м. Дрогобич, вул. Володимира Великого, буд. 2, кв.8, — на підставі
статті 2975 (Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при
здійсненні спеціального досудового розслідування) КПК України, відповідно
до вимог статей 133 (Виклик слідчим, прокурором), 135 (Порядок здійснення
виклику в кримінальному провадженні) КПК України, вам необхідно з’явитися
03 жовтня 2016 року о 15 год. до Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області,
що за адресою: Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Стрийська, 22, службовий
кабінет № 10, до слідчого Дрогобицького ВП ГУ НП у Львівській області капі-
тана поліції Федурка Н.М. (тел. 0966095959) для допиту вас як підозрюваної в
кримінальному провадженні № 12014140110000300, розпочатого за ознаками
злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання відповідачів по справах за позо-
вом ПАТ «Банк Форум» про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 05.10.2016 року о 08.00 год.:

— Лагутін Дмитро Олександрович, останнє відоме за-
реєстроване місце проживання (перебування): Луган-
ська обл., м. Свердловськ;

— Запасний Василь Вікторович, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання (перебування): Луганська
обл., м. Свердловськ;

— Запасна Наталія Михайлівна, останнє відоме заре-
єстроване місце проживання (перебування): Луганська
обл., м. Свердловськ;

— Гнідець Ярослав Іванович, останнє відоме зареєс-
троване місце проживання (перебування): Луганська
обл., Свердловський р-н, с. Калінінський;

— Калюжний Володимир Іванович, останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування): Луган-
ська обл., м. Свердловськ;

— Шаповаленко Ірина Едуардівна, останнє відоме за-
реєстроване місце проживання (перебування):  Луган-
ська обл., с. Шахтарське;

— Шаповаленко Олексій Вікторович, останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування): Луган-
ська обл., с. Шахтарське.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа
Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі Коваленко Наталя Олександрівна,
Штепа Наталя Анатоліївна викликаються на 20 жов-
тня 2016 року о 10.00 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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 у їх відсутність.

Суддя Хмельова С.М.

Великописарівський районний суд Сумської області ви-
кликає у судове засідання Мовчана Костянтина Вікторовича
(останнє відоме місце реєстрації: вул. Фурсова, 1А, смт Ве-
лика Писарівка, Сумської області) як відповідача по цивіль-
ній справі:

№ 575/763/16-ц за позовом ТОВ «Компанія з управління
активами «Прімоколект-Капітал» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Засідання відбудеться о 13 год. 00 хв. 20 жовтня 2016
року в залі судового засідання в приміщенні суду за адре-
сою: 42800, смт Велика Писарівка, вул. Ярослава Мудрого,
б. 12, Сумської області. В разі неявки відповідача в судове
засідання без поважної причини, неповідомлення про при-
чини неявки справа буде розглянута в заочному порядку.

Суддя О.С. Семенова

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання представника від-
повідача Луганську міську раду (91055, м. Луганськ,
вул. Коцюбинського, б. 14) по цивільній справі 
№ 409/1989/16-ц за позовом Смолянського О.В. про
визнання права власності в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться 02.10.2016 р. (ре-
зервна дата 05.10.2016 р.) об 11.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

В провадженні Ренійського районного суду Одеської
області знаходиться цивільна справа № 510/125/16-ц за
позовом Кашу Інни Георгіївни до Вірабян Артура про по-
збавлення батьківських прав.

Судове засідання по справі призначено на 04.10.2016 р.
о 14 годині 40 хвилин у Ренійському районному суді за
адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Соборна, 122,
суддя Дудник В.І., тел. (04840) 42129.

Суд викликає відповідача Вірабян Артура, остання ві-
дома адреса: Одеська обл., м. Рені, вул. Одеська, 30.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача Вірабян Артура у судове засідання, справа буде
розглянута без його участі.

Суддя В.І. Дудник

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
як відповідача Бударіна Максима Миколайовича, 26.06.1983
року народження, що мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, Попаснянський район, с. Катеринівка, вул. Тімірязєва,
18, у судове засідання по цивільній справі № 423/2852/16-ц
за позовом Бударіної Оксани Миколаївни до Бударіна Мак-
сима Миколайовича про стягнення аліментів, яке відбудеться
04.10.2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6. Резер-
вна дата судового засідання 11.10.2016 року o 09 год. 30 хв.

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

Суддя М.В. Мазур

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідачів Нагорного Андрія Миколайовича, Брати-
щенка Євгена Вікторовича, Братищенко Олену Петрівну для
участі в цивільних справах за позовом ПАТ «Дельта Банк»
про стягнення заборгованості, які відбудеться до Нагорного
Андрія Миколайовича 04 жовтня 2016 року о 16.00 годині;
до Братищенка Євгена Вікторовича, Братищенко Олени Пет-
рівни 07 жовтня 2016 року о 16.00 годині у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання
справи. У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.А. Карягіна
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оголошення
Апеляційний суд Київської області викликає в судове

засідання як третіх осіб: Бочка Валерія Володимировича,
Дідух Таїсію Романівну, Дронського Михайла Віталійо-
вича, Дронську Оксану Григорівну, Голубєва Андрія Во-
лодимировича, Голубєва Володимира Миколайовича,
Голубєву Наталію Володимирівну, Жданову Інну Іва-
нівну, Заволокіна Володимира Борисовича, Заволокіна
Олексія Володимировича, Злотнікову Віталіку Вікто-
рівну, Цинко Ксенію Іванівну, Калугу Геннадія Миколайо-
вича, Козубек Юлію Валеріївну, Метелкіну Наталію
Володимирівну, Напорчука Володимира Васильовича,
Параніч Ольгу Вікторівну, Рудого Петра Петровича та
Зубкову Ірину Валеріївну на 11 годину 45 хвилин 05 жов-
тня 2016 року, для участі у розгляді цивільної справи за
апеляційною скаргою першого заступника прокурора
Київської області на рішення Васильківського міськра -
йонного суду Київської області від 15 січня 2016 року у
справі за позовом Києво-Святошинської місцевої про-
куратури в інтересах держави в особі Головного управ-
ління Держземагентства у Київській області,
Державного підприємства «Дослідне сільськогосподар-
ське виробництво Інституту фізіології рослин і генетики
НАН України» до Глевахівської селищної ради Василь-
ківського району Київської області, Петровської Вален-
тини Василівни про визнання незаконним та скасування
рішення селищної ради, визнання недійсними держав-
них актів на право власності на земельні ділянки та ви-
требування земельних ділянок.

Суддя Н. В. Ігнатченко

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського

суду Донецької області Ігнатенко Л.І. здійснює виклик до
суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-08), Тарєєва Дмитра Сергі-
йовича, відносно якого ухвалою Селидівського міського
суду від 04.08.2016 року прийнято рішення про здійс-
нення спеціального судового провадження. Останнє ві-
доме місце проживання якого: м. Донецьк, вул.
Марковнікова, б. 228, який обвинувачується у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для
участі в підготовчому судовому засіданні по криміналь-
ному провадженню № 42015050000000568 від 12 жовтня
2015 року, яке відбудеться 04.10.2016 року о 09 годині 00
хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Тарєєва Д.С. до суду за викликом без
поважних причин, на нього може бути накладено грошове
стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробіт-
ної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або
застосовано привід, здійснено спеціальне судове провад-
ження.

Обвинувачений Тарєєв Д.С. має обов’язково заздале-
гідь повідомити про неможливість з’явитись за викликом.

Також суд повідомляє, що захиснику обвинуваченого
Тарєєва Д.С. — адвокату Дейнека О.І. направлені проце-
суальні документи, пов’язані з розглядом справи.

Головуючий по справі суддя Л. І. Ігнатенко

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського

суду Донецької області Ігнатенко Л.І. здійснює виклик до
суду, який розташовано за адресою: м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22- 08) Нємова Юрія Валенти-
новича, відносно якого ухвалою Селидівського міського
суду від 23.05.2016 року прийнято рішення про здійс-
нення спеціального судового провадження. Останнє ві-
доме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Треньова,
б. 1 «в», кв. 26, який обвинувачується у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі в су-
довому засіданні по кримінальному провадженню 
№ 42015050000000362 від 21 липня 2015 року, яке від-
будеться 04.10.2016 року о 09 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засо-
бах масової інформації обвинувачений вважається на-
лежним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Нємова Ю.В. до суду за викликом
без поважних причин, на нього може бути накладено гро-
шове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної за-
робітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати,
або застосовано привід, здійснено спеціальне судове
провадження.

Обвинувачений Нємов Ю.В. має обов’язково заздале-
гідь повідомити про неможливість з’явитись за викли-
ком.

Також, суд повідомляє, що захиснику обвинуваченого
Нємова Ю.В. — адвокату Дейнека О.І. направлені проце-
суальні документи, пов’язані з розглядом справи.

Головуючий по справі суддя Л. І. Ігнатенко

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальну справу 234/18437/15-к (провадження № 1-
кп/234/289/16) за обвинуваченням Барабаша Юрія
Дмитровича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч. 3 ст.28, ч.
1 ст.366, ч. 3 ст.28, ч.2 ст.366, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.358, ч. 3
ст.28, ч.4 ст.358 КК України, Мальованого Романа Лео-
нідовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передба-
чених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.27, ч. 3 ст.358, ч.4
ст.358, ч. 1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч. 3
ст.28, ч.2 ст.27, ч. 1 ст.366, ч. 3 ст.28, ч.2 ст.27, ч.2 ст.366,
ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України,
Сагіра Віталія Леонідовича, обвинуваченого у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28,
ч.2 ст.364, ч. 3 ст.28, ч.2 ст.27, ч. 1 ст.366, ч. 3 ст.28, ч.2
ст.27, ч.2 ст.366, ч. 3 ст.28, ч. 3 ст.358, ч. 3 ст.28, ч.4
ст.358 КК України.

Викликаються обвинувачені:
Барабаш Юрій Дмитрович, 26.01.1964 р.н., який про-

живає за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Одеська, буд. 30;

Сагір Віталій Леонідович, 19.12.1986 р.н., який про-
живає за адресою: Донецька область, Старобешівський
район, с. Новий світ, вул. Романової, буд. 3, кв. 68;

Мальований Роман Леонідович, 05.12.1989 р.н., який
проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська,
буд. 63, кв. 96, на 04.10.2016 року о 15 год.00 хв. до
суду, каб. №23, для участі у розгляді справи по суті.

Головуючий по справі суддя Фоміна Ю. В.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приват-
банк» ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгова-
ності у судові засідання, які відбудуться: 

10.10.2016 р. на 14-00 (резервне судове засі-
дання 17.10.2016 р. на 08-30) 

Смирнова Наталія Анатоліївна
10.10.2016 р. на 13-30 (резервне судове засі-

дання 17.10.2016 р. на 08-00) 
Буртовий Анатолій Андрійович
10.10.2016 р. на 14-30 (резервне судове засі-

дання 17.10.2016 р. на 09-00) 
Пастернак Лілія Дмитрівна
10.10.2016 р. на 15-00 (резервне судове засі-

дання 17.10.2016 р. на 09-30) 
Кубрінец Ірина Олександрівна

Суддя Стеценко О. С.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої

участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі

по справах вважаються належним чином повідом-
леними про час, день та місце проведення судового
засідання.

Апеляційний суд Київської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Скубашевську Тетяну
Станіславівну для участі у розгляді цивільної справи
372/1533/15-ц за апеляційною скаргою першого за-
ступника прокурора Київської області на рішення Обу-
хівського районного суду Київської області від 29
березня 2016 року у справі за позовом першого за-
ступника прокурора Київської області в інтересах дер-
жави в особі Київської обласної державної
адміністрації до Української міської ради Обухівського
району Київської області, Скубашевської Тетяни Ста-
ніславівни, Каменецького Костянтина Миколайовича,
Островської Наталії Степанівни, Нестеренко Марини
Володимирівни, Каменецької Олени Федорівни, треті
особи: Зольнікова Ольга Сергіївна, Северин Олександр
Григорович, Іщенко Наталія Леонідівна, Осетрова Та-
мара Іванівна, Ковальчук Анатолій Володимирович,
Сукретна Ольга Григорівна, Коваленко Олена Анатолі-
ївна, Малюга Андрій Вячеславович, Поліщук Оксана
Олександрівна, Борулько Алла Миколаївна, Хрущ
Надія Володимирівна, Тарнопольський Ігор Ігорович,
Ілащук Василь Степанович про визнання недійсними
рішень, державних актів, скасування рішень та витре-
бування земель. Судове засідання відбудеться 05 жов-
тня 2016 року oб 11 годині 30 хвилин в приміщенні
апеляційного суду Київської області за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 15. Явка обов’язкова.

Суддя М. А. Поліщук

Криничанський районний суд повідомляє, що в про-
вадженні суду знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Корольова Віталія Олександро-
вича, 09 серпня 1987 року народження, про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 12 жовтня 2016 року о
10 годині в залі суду Криничанського районного суду
за адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17,
Криничанського району, Дніпропетровської області. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя Лісняк В. В.

Криничанський районний суд повідомляє, що в про-
вадженні суду знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Шевченко Вікторії Іванівни, 30
квітня 1966 року народження, про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 12 жовтня 2016 року о
10 годині в залі суду Криничанського районного суду
за адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17,
Криничанського району, Дніпропетровської області. В
разі неявки відповідачки справа буде розглянута за її
відсутності.

Суддя Лісняк В. В.

Криничанський районний суд повідомляє, що в про-
вадженні суду знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Озерної Оксани Сергіївни, 22
квітня 1985 року народження, про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 12 жовтня 2016 року о
10 годині в залі суду Криничанського районного суду
за адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17,
Криничанського району, Дніпропетровської області. В
разі неявки відповідачки справа буде розглянута за її
відсутності.

Суддя Лісняк В. В.

Криничанський районний суд повідомляє, що в про-
вадженні суду знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Макарчука Володимира Семе-
новича, 22 лютого 1961 року народження, про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться 12 жовтня 2016 року о
10 годині в залі суду Криничанського районного суду
за адресою: с. Кринички, вул. Виконкомівська, 17,
Криничанського району, Дніпропетровської області. В
разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя Лісняк В. В.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу
за позовом Шишацької Катерини Олексіївни до Хайлє
Тетяни Леонідівни, третя особа: Восьма донецька дер-
жавна нотаріальна контора, про визнання недійсним до-
говору довічного утримання (догляду). Відповідач Хайлє
Т.Л., зареєстрована за адресою: м. Донецьк, пр. Ватутіна,
буд. 20, кв. 32, викликається на 06.10.2016 р. о 09.00
год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача до суду він повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність. 

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

Суддя Владимирська І. М.

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду

Донецької області Черков В.Г. здійснює виклик до суду, який
розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4
(тел.:06237-7-22-08) Крюченка Миколу Валентиновича, ос-
таннє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Куй-
бишева, 151/17, який обвинувачується у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підго-
товчому спеціальному судовому засіданні по кримінальному
провадженню № 12015050000000690 від 10.08.2015 p., яке
відбудеться 06.10.2016 року о 09 годині 00 хвилин в примі-
щенні Селидівського міського суду Донецької області. З мо-
менту опублікування повістки про виклик у засобах масової
інформації обвинувачений вважається належним чином оз-
найомлений з її змістом.

У разі неприбуття Крюченка М.В. до суду за викликом без
поважних причин, на нього може бути накладено грошове
стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної
плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або засто-
совано привід, здійснене спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які
особа може не з’явитися на виклик згідно ст. 138 КПК Ук-
раїни є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування
покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії
закону або судового рішення; 3) обставини непереборної
сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні
обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протя-
гом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здо-
ров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-
ливості 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 унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Крюченку М.В. обов’язково необхідно заздалегідь пові-
домити про неможливість з’явитись до суду.

Головуючий по справі суддя В. Г.Черков

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду

Донецької області Черков В.Г. здійснює виклик до суду, який
розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4
(тел.:06237-7-22-08) Горбунова Ігоря Вікторовича, останнє
відоме місце проживання якого: м. Донецьк, вул. Купріна,
1/216, останнє відоме місце роботи: м. Авдіївка, вул. Моло-
діжна, 4, який обвинувачується у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підготовчому
спеціальному судовому засіданні по кримінальному провад-
женню № 42015050000000359 від 21.07.2015 p., яке відбу-
деться 05.10.2016 року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні
Селидівського міського суду Донецької області.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах
масової інформації обвинувачений вважається належним
чином ознайомлений з її змістом. У разі неприбуття Горбу-
нова І.В. до суду за викликом без поважних причин, на нього
може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25
розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімаль-
ної заробітної плати, або застосовано привід, здійснене спе-
ціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які
особа може не з’явитися на виклик згідно ст. 138 КПК Ук-
раїни є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування
покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії
закону або судового рішення; 3) обставини непереборної
сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні
обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протя-
гом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здо-
ров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-
ливості 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 унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Горбунову І.В. обов’язково необхідно заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явитись до суду.

Головуючий по справі суддя В. Г. Черков

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського міського суду

Донецької області Черков В.Г. здійснює виклик до суду, який
розташовано за адресою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4
(тел.:06237-7-22-08) Співака Андрія Олександровича, ос-
таннє відоме місце проживання якого: м. Донецьк, вул.
Р.Люксембург, 10/911, який обвинувачується у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі
у підготовчому спеціальному судовому засіданні по кримі-
нальному провадженню № 22015050000000430 від
26.10.2015 p., яке відбудеться 06.10.2016 року о 10 годині
00 хвилин в приміщенні Селидівського міського суду До-
нецької області. З моменту опублікування повістки про ви-
клик у засобах масової інформації обвинувачений
вважається належним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Співака А.О. до суду за викликом без
поважних причин, на нього може бути накладено грошове
стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної
плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати, або засто-
совано привід, здійснене спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які
особа може не з’явитися на виклик згідно ст. 138 КПК Ук-
раїни є: 1) затримання, тримання під вартою аби відбування
покарання; 2) обмеження свободи пересування внаслідок дії
закону або судового рішення; 3) обставини непереборної
сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні
обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протя-
гом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здо-
ров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови немож-
ливості 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 унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Співаку А.О. обов’язково необхідно заздалегідь повідо-
мити про неможливість з’явитись до суду.

Головуючий по справі суддя В. Г.Черков

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідачів Гудимчук Людмилу Васи-
лівну, 28.07.1961 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., Ясинуватський р-н, 
с. Бетманове (Красний Партизан), вул. Ужгородська,
1, Гудимчука Анатолія Йосиповича, 29.10.1960 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Макіївка, вул. Ольховська, 126-27, по справі за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Гудимчук Людмили
Василівни, Гудимчука Анатолія Йосиповича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, в су-
дове засідання, яке відбудеться 03 жовтня 2016 р. о
09.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька
обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки
в судове засідання суд розглядатиме справу у від-
сутності відповідачів за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Шедловський Ярослав Олегович запрошується на засі-
дання комісії з питань захисту прав дітей, яке відбудеться
26 жовтня 2016 р. о 13.00 год. за адресою: м. Бровари, вул.
Гагаріна, 18, 3-й поверх, малий зал, з питання надання ви-
сновку до суду щодо доцільності позбавлення Вас батьків-
ських прав.

Втрачене свідоцтво про право на спадщину, ви-
дане Яковенку Івану Пантелійовичу другою Київ-
ською державною нотаріальною конторою
24.09.1998 року, № 4-5795, зареєстроване Київським
БТІ 01.10.1998 року за реєстровим № 3679 в реєс-
тровій книзі д. 466-37, вважати недійсним.

Втрачений диплом 
по спеціальності лікувальна справа ТВ №886171,

виданий 23 червня 1989 року Івано-Франківським
медінститутом на прізвище 

Костюк Олена Олександрівна, 
вважати недійсним.

Втрачені свідоцтво
про право власності та свідоцтво про право 
плавання під державним прапором України 

на судно «Свята Варвара», що належить 
ДТГО «Південно-Західна залізниця», 

вважати недійсними.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької обл. знахо-
диться справа 2/243/3338/2016 за позовом Чернецької Т.О. до Чернецького В.С.
про визнання особи втратившою право користування житлом, виселення, стяг-
нення заборгованості.

Розгляд відбудеться 03.10.16 р. о 13.45 год. та 06.10.16 о 8.40 год. у Слов’ян-
ському міськрайонному суді по вул. Добровольського, 2, м. Слов’янськ.

Явка відповідача Чернецького Валерія Семеновича, 1959 р.н, зареєстрова-
ного: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Новосодівська, 13/20, обов’язкова. У
разі неявки справу буде розглянуто без його участі.

При собі мати паспорт.
Суддя І. М. Мінаєв

Деснянський районний суд м. Києва викликає Куц Ігоря Михайловича,
Куц Ірину Василівну, Куц  Марину Михайлівну в зв’язку з розглядом цивіль-
ної справи за позовом  Васильченко Алли Макарівни до Куц Ігоря Михай-
ловича, Куц Ірини Василівни, Куц Марини Михайлівни про стягнення боргу
на 05.10.2016 року о 10.30 год.

За адресою: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 39.
У разі неявки відповідача або представника відповідача в судове засі-

дання без поважних на те причин, справа буде розглянута за його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Н. Г. Таран

АпВ мікропроекту з ремонту ДНЗ № 506 та АпВ мікропроекту з ре-
монту ДНЗ № 305 Голосіївського району м. Києва спільно з УФСІ ста-
вить до відома ТОВ «БК СОЮЗ» про те, що станом на дату виходу цього
оголошення послуги здійснення авторського нагляду згідно договорів
№ SS-C-1300082-KFW від 25 травня 2016 року та № SS-C-1300096-KFW
від 14 червня 2016 року не надаються.

Просимо терміново виконати перелічені у вказаних договорах
зобов’язання. В разі не виконання зобов’язань до 01.10.2016 р., ми
змушені будемо розірвати договори № SS-C-1300082-KFW та № SS-C-
1300096-KFW.
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Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл.50-річчя Перемоги, 34, повідомляє відповідача Акулі-
ніну Ольгу Юріївну по цивільній справі № 426/6437/16-ц
за позовною заявою Акулініна Миколи Володимировича
до Акулініної Ольги Юріївни про розірвання шлюбу про
те, що Сватівським районним судом було прийняте за-
очне рішення від 19 серпня 2016 року, яким розірвано
шлюб між Акулініним Миколою Володимировичем та
Акулініною Ольгою Юріївною, зареєстрований 01 грудня
1978 року у Ленінському відділі реєстрації актів грома-
дянського стану м. Ворошиловград, актовий запис №
768.

Суддя О. М. Попова

Нововоронцовський районний суд Херсонської області ви-
кликає Мозгового Костянтина Олександровича, 16.03.1987
року народження, та Мозгову Маргариту Олегівну, 07.11.1987
року народження, як відповідачів по цивільній справі за по-
зовом Мозгової Надії Анатоліївни до Мозгового Костянтина
Олександровича, Мозгової Маргарити Олегівни, третя особа:
служба у справах дітей Нововоронцовської районної держав-
ної адміністрації Херсонської області про позбавлення бать-
ківських прав, призначення опікуна над малолітніми особами
та стягнення аліментів, призначену на 10 год. 00 хв. 10 жовтня
2016 року в залі суду за адресою: вул. Тітова, 2-А, смт Ново-
воронцовка Херсонської області.

В разі неявки справа буде розглядатися за їхньої відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Гончаренко

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в судове
засідання як відповідача Іголинського Олександра Валері-
йовича по цивільній справі за позовом Іголинської Людмили
Іванівни до Іголинського Олександра Валерійовича, Іголин-
ського Антона Олександровича, третя особа — Керуюча
компанія «Домком Суми» про усунення перешкод в корис-
туванні власністю, визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням. Останнє місце
проживання: м. Суми, вул. Белійська (Газети «Правда») , 21,
кв.6. Явка в судове засідання обов’язкова. Про причини не-
явки необхідно повідомити суд.

Засідання суду відбудеться 13.10.2016 р. о 13:10 год. за
адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12. каб. 23, поверх 3.

Суддя О. А. Котенко

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності,13) роз-
глядається цивільна справа за позовною заявою
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Новосьолова Володимира Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Новосьолов Володимир Олександро-
вич викликається до каб. № 15 суду на 04.10.2016
року на 13 годину 15 хвилин для участі у розгляді
справи по суті.

Суддя О. М. Ткачов 

У Подільському районному суді м. Києва
06.10.2016 р. об 11 год. 00 хв. під головуванням
судді Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Київгаз» до Шевченка Сергія Івановича про
стягнення заборгованості за газ.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача — справа буде слухатись
за його відсутності згідно ст.169 ЦПК України.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Чужик Ігоря Георгійовича як відповідача у судове за-
сідання по цивільній справі № 426/8029/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» до Чужик Ігоря
Георгійовича про стягнення заборгованості, що від-
будеться 05 жовтня 2016 року о 09-00 годині.

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

Суддя А. С. Река

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Могильного Володимира Олександро-
вича для участі в цивільній справі за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яка відбудеться 11 жовтня 2016 року о
16:00 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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Вербицького Тимофія Бо-
рисовича у судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк», яке відбу-
деться 20.10.2016 року о 10 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У
разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Коломенська, 18) викликає
в судове засідання о 16 годині 40 хвилин 11 жовтня
2016 року Каючко Віктора Сергійовича як відпові-
дача у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Каючко Віктора Сергійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. У разі неявки та не-
повідомлення суду про причини неявки, справу буде
вирішено без участі Каючко Віктора Сергійовича за
наявними у справі доказами і постановлено заочне
рішення.

Суддя О. С. Кімстачов

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області (м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. 16)
викликає як відповідача Василенко Тетяну Вячесла-
вівну в судове засідання, яке відбудеться 13.10.2016
року о 08-00 годині по справі за позовом Мельник
Тетяни Григорівни до Василенко Тетяни Вячесла-
вівни про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

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

Суддя Висоцька Г. А.

Приазовський районний суд викликає відповідача Кар-
шенову Вікторію Миколаївну, 19.10.1982 р.н., у судове засі-
дання по цивільній справі 325/1149/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Каршенової Вікторії Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке призна-
чено на 25.10.2016 року о 09 годині 00 хвилин і відбудеться
у приміщенні Приазовського районного суду за адресою:
Запорізька область, смт Приазовське, вул. Пушкіна, буд. 25.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається 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.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул.
Володимирська, 15) викликає в судове засідання
Гончарука Віктора Феодосійовича на 15:45
04.10.2016 року для участі у розгляді справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Гончарука В. Ф. про
стягнення заборгованості за апеляційною скаргою
ПАТ КБ «Приват Банк» на заочне рішення Фастів-
ського міськрайонного суду Київської області від 18
грудня 2015 року.

Суддя С. В. Лівінський 

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
(20300, м. Умань, вулиця Коломенська, 18) викликає
в судове засідання о 16 годині 50 хвилин 12 жовтня
2016 року Рахматуліна Василя Михайловича як від-
повідача у справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Рахматуліна Василя Михайловича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. У разі не-
явки та неповідомлення суду про причини неявки,
справу буде вирішено без участі Рахматуліна Василя
Михайловича за наявними у справі доказами і по-
становлено заочне рішення.

Суддя О. С. Кімстачов

Рівненський міський суд викликає на 09 год. 00
хв. 21 жовтня 2016 року (м. Рівне, вул. Шкільна, буд.
1) Федорчук Олену Олександрівну, останнє відоме
місце проживання: м. Рівне, вул. Дубенська, 71 А, 
м. Рівне, вул. Макарова, буд. 46, кв. 186, як відпові-
дача у цивільній справі №569/4394/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Федорчук Олени Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості.

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

Суддя С. П. Харечко

Рубіжанський міський суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м. Ру-
біжне, вул. Миру, 34, викликає Петросяна Мгера Ди-
митровича як відповідача в судове засідання по
цивільній справі за позовом  ПАТ КБ «Приватбанк»
до Петросяна Мгера Димитровича про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 06 жовтня 2016 року
о 09-00 год.

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

Суддя О. Ш. Мирошникова

Чорнобаївський районний суд в Черкаській області
викликає в судове засідання як відповідача по цивільній
справі № 709/1755/16-ц Глущенко Людмилу Степанівну,
26.04.1956 р. н., останнє відоме місце проживання: с.
Франківка Чорнобаївського р-ну Черкаської області. Су-
дове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 11 жовтня
2016 року в залі судового засідання № 2 Чорнобаїв-
ського районного суду по вул. Центральна (Леніна) №
134 смт Чорнобай Чорнобаївського району Черкаської
області. Явка обов’язкова та своєчасна.

В разі неприбуття в визначений судом час відповідача
в судове засідання, справа буде розглянута без його
участі.

Суддя С. І. Калашник

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Холодову Вікторію Миколаївну (Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15б) у судове
засідання з розгляду цивільної справи №428/7843/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «Приватбанк» м. Дніпро до Холодової Вікторії Мико-
лаївни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, стягнення судового збору,  яке відбудеться  19.10.2016
року о 13 годині 10 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів,
19. У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Ісрафілова Ельдара Абіль-огли (Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 17/91)
у судове засідання з розгляду цивільної справи
№428/7889/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «Приватбанк» м. Дніпро до Іс-
рафілова Ельдара Абіль-огли про стягнення заборгованості
за кредитним договором, стягнення судового збору,  яке
відбудеться  19.10.2016 року о 13 годині 30 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане
судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає
як відповідачів Комаріду Івана Васильовича (Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, вул. Першотравнева, 14/1), Комаріду Світлану
Сидорівну (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Першот-
равнева, 14/1) у судове засідання з розгляду цивільної справи
№428/10776/15-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «Приватбанк» м. Дніпро до Комаріди
Івана Васильовича, Комаріди Світлани Сидорівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, стягнення судового
збору,  яке відбудеться  26.10.2016 року о 08 годині 20 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове
засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України. 

Суддя І. О. Юзефович

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Косенко Світлану Василівну (Луганська
область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 25б/30) у су-
дове засідання з розгляду цивільної справи №428/4973/16-
ц за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «Приватбанк» м. Дніпро до Косенко
Світлани Василівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, стягнення судового збору,  яке відбудеться
10.11.2016 року о 16 годині 30 хвилин у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул.
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України Приморський
районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає
в судове засідання як відповідача Гарей Фредеріка Фе-
доровича по справі № 522/10524/16-ц за позовом Гарей
Альони до Гарей Валентини Пилипівни, Гарей Фредеріка
Федоровича про визнання права власності за набуваль-
ною давністю.

Судове засідання відбудеться 04 жовтня о 14 год. 00
хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб. 224.

У випадку неявки у судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за її відсутності.

Шевченко Марина Володимирівна, останнє відоме місце
реєстрації: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Кругова,
буд. 3, повідомляється, що о 09 год. 00 хв. 03 листопада
2016 року в приміщенні Прилуцького міськрайсуду Черні-
гівської області за адресою: м. Прилуки, вул. Котлярев-
ського, 62, відбудеться судове засідання за позовною
заявою Масло Ольги Василівни до Шевченко Марини Воло-
димирівни про розірвання договору довічного утримання.

До зазначеного строку Шевченко Марина Володимирівна
має право подати свої заперечення. В разі неявки Шевченко
Марини Володимирівни в судове засідання, справа буде
розглянута в її відсутності. Про поважність причин немож-
ливості прибути в судове засідання Шевченко Марина Во-
лодимирівна зобов’язана повідомити суд.

Суддя Коваленко А. В.

Золочівський районний суд Львівської області викликає Ма-
тюшину Маріанну Володимирівну, останнє відоме місце реєстра-
ції та проживання: с. Заріччя, Володимиро-Волинський район,
Волинська область, як відповідача по справі № 445/934/15-ц за
позовом Кавецького Ігоря Романовича до Матюшиної Маріанни
Володимирівни, треті особи: служба у справах дітей Золочівської
РДА Львівської області про стягнення аліментів та позбавлення
батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 06.10.2016 року о 14.30 год. в
приміщенні Золочівського районного суду Львівської області
(Львівська область, м. Золочів, вул. Сковороди, 5).

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа згідно з
вимогами ЦПК України, буде розглянута у його відсутності на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя В. М. Сивак

Приморський районний суд міста Одеси повідом-
ляє, що 28 жовтня 2016 року о 10 годині 30 хвилин
в залі засідань № 221 в приміщенні суду за адресою:
місто Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слу-
хання справи за позовом Ляшан Надії Ігорівни до
Балтабаєва Фархода про розірвання шлюбу.

В судове засідання у вищевказаний час виклика-
ється як відповідач Балтабаєв Фарход. В разі його
неявки в судове засідання позов може бути розгля-
нутий за його відсутністю та на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донець-
кої області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає
кримінальне провадження № 12015050000000491 відносно
Фишера Максима Володимировича за підозрою у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 ч. 1, ст.
368 ч. 3 КК України.

Обвинувачений Фишер Максим Володимирович, який за-
реєстрований за адресою: Донецька область, місто Новоа-
зовськ, вул. Енгельса, 81/17, викликається на 09.00 годину
03.10.2016 року та на 09.00 годину 04.10.2016 року у кабінет
№ 205 для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Слов’янський міскрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинувачен-
ням Богатира Якова Геннадійовича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Богатир Яків Геннадійович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Одеська об-
ласть, Комінтернівський район, с. Свердлове, вул.
Гагаріна, буд. 12, викликається на 04 жовтня 2016
року на 14 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Суддя Пронін С. Г.

Пирятинський районний суд Полтавської області
викликає Олексенка Олександра Васильовича (ос-
таннє відоме місце проживання: вул. Жовтнева, б.11,
смт Згурівка Київська обл.) як відповідача, за позо-
вом Бабич І.П. до Олексенка О.В. про стягнення алі-
ментів на 09 год. 00 хв.  12.10.2016 року за адресою:
м. Пирятин, вул. Ярмаркова, 17, Полтавська область.
У разі неявки в судове засідання відповідача Олек-
сенка Олександра Васильовича, справа буде розгля-
нута у його відсутність. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засі-
дання.

Суддя Н. В. Нагорна

Біловодський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 17 серпня 2016 року винесено заочне рі-
шення по цивільній справі № 408/5533/16-ц
(2/408/1153/16) за позовом Козакова Олександра Мико-
лайовича до Козакової Тетяни Миколаївни про розір-
вання шлюбу, яким вирішено розірвати шлюб,
укладений між Козаковим Олександром Миколайовичем
та Козаковою (дошлюбне прізвище Полішкова) Тетяною
Миколаївною 22 серпня 1980 року, зареєстрований в
бюро РАГС Советского району м. Казані за актовим за-
писом № 861. Стягнути з Козакової Т.М. на користь Ко-
закова О.М. судові витрати в сумі 551,20 грн.

Суддя В. А. Карягіна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Заяць Світлани Серегіївни
до Заяць Руслана Степановича про стягнення аліментів на
дитину.

Відповідач по справі Заяць Руслан Степанович (адреса:
Донецька обл., м. Сіверськ, вул. Шевченка, 18) викликається
на 05.10.2016 року на 16 год. 00 хв. до суду, кабінет 
№ 307, 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 Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Петрова Тараса Борисовича
до Петрової Юлії Олександрівни про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Петрова Юлія Олександрівна, 1980
р.н. (місце реєстрації: м. Єнакієве, пр. Леніна, 89/44, прожи-
ває: м. Єнакієве, пр. 50 р. Жовтня, 31/8) викликається на 04
жовтня 2016 року на 10 годину 30 хвилин до суду, кабінет
№ 313, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Радченко Л. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає у порядку
спеціального судового провадження кримінальне провадження
за підозрою Морозова Павла Павловича за ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни, внесеного до ЄДРДР (42015050000000443). Адреса про-
живання Морозова П.П.: Донецька область, м. Горлівка, вул.
Жукова, б. 18, кв. 35. Він викликається у приміщення Слов’ян-
ського міськрайонного суду на 03 жовтня 2016 року на 13 год.
00 хв.

Таким чином згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд роз-
міщує інформацію про виклик обвинуваченого Морозова П.П. 
у пресі та роз’яснює, що з моменту опублікування повістки про
виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери
розповсюдження обвинувачений вважається належним чином
ознайомленим з її змістом.                   Суддя О.В. Ільяшевич

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, 
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом Куликової Олени Володимирівни до Куликова Юрія Ана-
толійовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на пред-
мет спору – орган опіки та піклування виконавчого 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: Донецька область, м. Донецьк, вул. Герцена, буд. 75,
викликається на 04 жовтня 2016 року на 14 годину 30 хвилин до суду
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу по даній справі пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він пови-
нен повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 1 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +9 +14    +19 +24
Житомирська +9 +14    +19 +24
Чернігівська +9 +14    +19 +24
Сумська +9 +14    +19 +24
Закарпатська +9 +14    +19 +24
Рівненська +9 +14    +19 +24
Львівська +9 +14    +19 +24
Івано-Франківська +9 +14    +19 +24
Волинська +9 +14    +19 +24
Хмельницька +9 +14    +19 +24
Чернівецька +9 +14    +19 +24
Тернопільська +9 +14    +19 +24
Вінницька +9 +14    +19 +24

Oбласть Нiч          День
Черкаська +9   +14   +19  +24
Кіровоградська +9   +14   +19  +24
Полтавська +9   +14   +19  +24
Дніпропетровська +6   +11   +19  +24
Одеська +9   +14   +19  +24
Миколаївська +9   +14   +19  +24
Херсонська +9   +14   +19  +24
Запорізька +6   +11   +17  +22
Харківська +5   +10   +17  +22
Донецька +5   +10   +17  +22
Луганська +5   +10   +17  +22
Крим +9   +14   +19  +24
Київ +12   +14   +21  +23

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Павло ЛАРІОНОВ
для «Урядового кур’єра»

За народними прикме-
тами, якщо на Мокри-

ни (1 серпня) сонячний
день — багато сонячних
днів буде у вересні, жовтні
і навіть у листопаді. Щодо
вересня, то мокринина
прикмета (був погожий
день) підтвердилася. За
прогнозами   синоптиків
сонячним буде і жовтень.
Щоправда, погода буде
прохолодною упродовж
місяця. З кожним днем оз-
наки осені відчутніші.
Природа і люди готуються
до зими. Може, тому у
жовтні здавна було мало
релігійних свят, з якими
народні синоптики по -
в’язували прогнози на на-
ступні зиму, весну і літо.
Знаковими для таких про-
гнозів старі люди вважа-
ють свята:  Ярини (1), Де-
ниса (3), Сергія-Капустя-
ника (8), Покрови Пресвя-
тої Богородиці (14).

Свято Ярини у народі
ще називають журавли-
ним днем. За давніми при-
кметами, від цього дня  бе-
ре початок масовий відліт
пернатих у вирій. Якщо
перший журавлиний
ключ ви побачите саме на
Ярини,  то за два тижні, на
Покрову, обов’язково при-
морозить. Якщо журавлі
затримуються з відльо-
том, то й зима настане не-
скоро. Перші заморозки
можуть з’явитися не рані-
ше Артемового дня (2.11),
а зима буде м’якою та не-
тривалою. 

На Дениса слід спосте-
рігати, звідкіля дме вітер.
Якщо з півночі — до по-
холодання; південний —
на тепло;  східний — ут-
римається суха прохо-
лодна погода; західний
вітер — на холодні дощі.
Якщо день видасться
теплим, з ранковим тума-
ном і павутинням на
стернях — осінь буде по-
гожою, а зима затрима-
ється в дорозі.

Свято Сергія-Капустя-
ника у моїй пам’яті з да-
лекого дитинства. Це
духмяні хліб і пироги, що
їх випікала матуся в печі
на капустяному листі
(металеві дека були лише
у багатих господарів). А
по обіді — шаткування
білокачанної красуні, ви-
парювання спеціальної
діжки, в яку потім капус-
ту,  перемішану з шатко-
ваною морквою, заклада-
ли на зиму. Свіжа і засо-
лена королева овочевих
грядок, за словами  на-
родних цілителів, ліка-
рів-дієтологів, містить
сім цілющих благ. «Ка-
пуста — друг від семи
недуг», — підтверджує
це народна приказка.

На Сергія починається,
а з Мотрони (22.11) вста-
новлюється стійка холод-
на погода. Якщо цього дня
буде ранковий приморо-
зок, то на Михайла (21.11)
може випасти перший
сніг. До наших днів збе-
реглася така приказка:
«Якщо на Сергія сніг гли-
бокий — влітку буде уро-
жай високий». З цього

слід зробити висновок, що
колись зима починалася
раніше. У наші дні ранній
сніг пророкує ранню і
теплу весну. Якщо на
Сергія утримається суха
погода — наступне літо
буде дощове. 

Цього року на Покрову
Пресвятої Богородиці
відзначатимемо ще три
календарні дати: День за-

хисника України, День
Українського козацтва і
День УПА. За кожною із
цих дат — героїчні сто-
рінки з історії визвольної
боротьби нашого народу
за незалежність. Ось і  те-
пер зажерлива лапа ко-
наючої імперії вп’ялася в
кордони нашої держави.
Але з кожним днем сили
наших захисників міцні-
шають, а розчарування
тих, хто у хворій ейфорії
кричав «Крим наш!», на-
стало дуже швидко. Особ-
ливо після фрази крем-
лівського прем’єра, кину-
тої  кримчанам: «Денег
нет. Хорошего вам на-
строения!» Бачили очі,
що купували? Їжте, хай
вам повилазить.

Зі святами, дорогі наші
оборонці! Хрещені шаб-
лями, багнетами, «града-
ми»,  ви — мужні, невми-
рущі, нездоланні в усі бу-
ремні часи. Слава героям,
смерть ворогам!

Пресвята Богородиця
— прадавній символ і обе-
ріг України. Колись вона
зійшла з небес до храму і,
знявши з голови убір свій,
покрила ним прихожан,
благословляючи  їх на
мир, добро, згоду і процві-
тання. Нехай збудеться
це Боже Благословення.

Народні прикмети на
Покрову такі: день з до-
щем — висока вологість
до кінця осені; теплий і
сонячний — осінь затяж-
на; листя з дуба і берези
спаде  швидко — наступ-
ний рік буде щедрим на
врожай, затримається
після Покрови — зима
буде суворою. Справ-
дяться народні прикмети
чи ні, а до зими слід готу-
ватися завчасно. Неда-
ремно народна мудрість
повчає: «Запасай дрова
до Покрови». 

Дебютант продовжує
дивувати

Юрій РОМАНЧУК
для «Урядового кур’єра» 

(Стамбул – Київ)

ЛІГА ЧЕМІОНІВ. Гол 18-річ-
ного Віктора Циганкова допоміг
київським динамівцям здобути
перше очко в груповому турнірі.
У грі першого туру чемпіонської
Ліги юний вихованець вінниць-
кого футболу провів на полі 72
хвилини і відзначився результа-
тивною передачею на Дениса
Гармаша. У матчі національної
першості проти донецького
«Олімпіка» новачок зіграв 55
хвилин і забив свій дебютний
м’яч у біло-блакитній футболці.

На прес-конференції напередодні поєдинку з турецьким «Бе-
шикташем» винахідливий гравець групи атаки киян знов опинився
в центрі уваги. Сергій Ребров навіть жартома дорікнув журналіс-
там, які, на його думку, спочатку прискіпливо обговорювали ви-
знаного лідера чинних  чемпіонів України Андрія Ярмоленка, а те-
пер зосередили свою увагу на Циганкові.

У другому таймі протистояння в Стамбулі стало зрозуміло: фут-
больні оглядачі теж непогано розуміються на своїй справі. Варто
було вчорашньому юніорові замінити на диво інертного та безпо-
радного парагвайця Дерліса Гонсалеса, як рахунок на табло нові-
сінької «Водафон-арени» змінився. Віктор майстерно скористався
націленим прострілом зі штрафного Сергія Рибалки і забив свій
перший м’яч у найпрестижнішому турнірі Старого Світу.

— Найголовніше — не мої голи, а перемога команди,  якої, на
жаль, сьогодні  здобути не вдалося, — прокоментував свій дебют
на євроарені молодий гравець, якого привів у великий футбол його
батько — колишній воротар вінницької «Ниви» Віталій Циганков. 

Варто відзначити ще одне сміливе кадрове рішення тренерсько-
го штабу «Динамо». У другій зустрічі поспіль ворота киян захищає
Артур Рудько, а не Олександр Шовковський, дві помилки якого
значною мірою визначили болючу поразку на старті групового тур-
ніру проти «Наполі».  Минулої середи віце-чемпіон Італії підтвердив
свій статус головного фаворита нашого квартету. За двадцять
хвилин до фінального свистка Марек Гамшик та його партнери чо-
тири рази розписалися у воротах гостей з Лісабона.  Тож для пі-
допічних Сергія Реброва визначальними стануть два матчі з пор -
тугальською «Бенфікою».

Запасай дрова до Покрови
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. Якщо на Дениса погожий день — 
тепла погода утримається до кінця осені

НАШ КАЛЕНДАР

1 жовтня — Міжнародний день музики; Міжнародний
день людей похилого віку

2 жовтня — День працівників освіти; Міжнародний день
ненасилля

3 жовтня — Всесвітній день Хабітат (Міжнародний день
житла)

4—10 жовтня — Всесвітній тиждень космосу
5 жовтня — Всесвітній день учителя
8 жовтня — День юриста
9 жовтня — День художника; День працівників санітар-

но-епідеміологічної служби; Всесвітній
день пошти

10 жовтня — День працівників стандартизації та метро-
логії; Міжнародний день боротьби за ска-
сування смертної кари; Всесвітній день
психічного здоров’я

10—16 жовтня — Європейський тиждень місцевої демокра-
тії

11 жовтня — Міжнародний день дівчаток
13 жовтня — Всесвітній день зору; Міжнародний день

зменшення небезпеки лих
14 жовтня — День захисника України; День Українсько-

го козацтва; День УПА; Покрова Пресвятої
Богородиці

15 жовтня — День працівників целюлозно-паперової
промисловості; Міжнародний день сіль-
ських жінок

16 жовтня — День працівників харчової промисловості
17 жовтня — Міжнародний день боротьби за ліквідацію

бідності
20 жовтня — Всесвітній день боротьби із захворюван-

ням на рак молочної залози
24 жовтня — День Організації Об’єднаних Націй; Все -

світній день інформації про розвиток
24—30 жовтня — Тиждень роззброєння
25 жовтня — Європейський день цивільного правосуддя
27 жовтня — Всесвітній день аудіовізуальної спадщини
28 жовтня — День визволення України від фашистських

загарбників
30 жовтня — День автомобіліста і дорожника

Білий лебідь — птах витривалий. Якщо не відлітає у теплі краї, знаходить водойму, що не
замерзає, і зимує там
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ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів, 

груповий турнір, 2 тур
Група В
Бешикташ  — Динамо — 1:1
Голи: Куарежма (29) — Циганков
(65)
Наполі — Бенфіка — 4:2
Голи: Гамшик (20), Мертенс (51,
58), Мілік (54, пен.) — Гонсалу Ге-
деш (71), Сальвіо (86)


