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за 100 доларів сШа за 100 євро за 10 рублів за 10 тройських унцій

Прем’єр-міністр про підтримку парламентом змін 
до Державного бюджету на поточний рік
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Сировинна економіка 
відходить у минуле

МЕТА. Кабінет Міністрів готовий у найкоротші терміни за-
твердити стартову ціну та умови повторної приватизації Одесь-
кого припортового заводу і чекає на відповідні пропозиції від 
Фонду державного майна. Про це сказав Прем’єр-міністр Во-
лодимир Гройсман під час робочої поїздки до Київської облас-
ті. Окрім цього, він заявив, що Україна повинна відійти від си-
ровинної орієнтації економіки і розпочати виробництво націо-
нального конкурентоспроможного продукту. Використати по-
тенціал на повну потужність нашій державі допоможуть Офіс 
просування інвестицій і Національний комітет відновлення про-
мисловості. Прем’єр також анонсував намір затвердити керів-
ництво згаданого Офісу вже наступного тижня, повідомляє 
УНІАН.

Висловився він і щодо продовження мораторію на продаж 
земель сільгосппризначення, вважаючи це рішення цілковито 
зваженим з огляду на відсутність законодавства з функціону-
вання ринку землі.

На Київщині Володимир Гройсман ознайомився з виробни-
чими потужностями окремих промислових підприємств та пе-
ревірив хід виконання ремонтних робіт на автошляхах.
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

2 000   
індивідуальних скарг проти 

Росії подали громадяни України 
до Європейського суду з прав людини 

«Можемо 
говорити про те, що до 

кінця року буде ритмічне 
фінансування заробітних 

плат і забезпечення 
Збройних сил».

Коли опанувати мову — 
ціле мистецтво 

сУбоТНі зУсТРічі

Минулий сезон для Київського 
муніципального академічного 
театру був урожайно переможним: 
колектив здобув одразу чотири 
премії «Київської пекторалі»

Чинний механізм лібералізації 
придбання вживаних 
іномарок, на думку експертів, 
виписано так, що є змога 
оминати сучасну норму

ВТоРИННИЙ РИНоК

ТАЛАНТ. Маючи в арсеналі англійську й німецьку, 
український студент Павло Звенигородський вразив світ 
знанням китайської 
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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

також можна
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»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 
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�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

�УКАЗ ПРЕЗиДЕНТА УКРАЇНи

Про внесення змін до деяких актів
Президента України

1. Внести до актів Президента України такі зміни:
1) на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від З0 квітня 2005

року № 740 «Про Комісію при Президентові України з питань громадян-
ства» (зі змінами, внесеними Указами від 5 червня 2015 року № 315, від
29 лютого 2016 року № 71 та від 8 квітня 2016 року № 131):

а) увести до складу Комісії при Президентові України з питань грома-
дянства РАйНІНА Ігоря Львовича — Главу Адміністрації Президента Ук-
раїни, призначивши його Головою Комісії;

б) затвердити у складі Комісії при Президентові України з питань грома-
дянства ДНІПРОВА Олексія Сергійовича — Керівника Апарату Адміністрації
Президента України, заступника Голови Комісії та НиЩУКА євгена Мико-
лайовича — Міністра культури України;

в) вивести зі складу Комісії при Президентові України з питань грома-
дянства Б.Ложкіна, увільнивши його від виконання обов’язків Голови Ко-
місії;

2) на часткову зміну статті 2 Указу Президента України від 11 січня 2012
року № 9 «Питання Української частини Стратегічної ради високого рівня
між Україною і Турецькою Республікою» (зі змінами, внесеними Указом від
19 березня 2015 року № 155):

а) увести до складу Української частини Стратегічної ради високого рівня
між Україною і Турецькою Республікою єЛІСєєВА Костянтина Петровича
— Заступника Глави Адміністрації Президента України;

б) затвердити у складі Української частини Стратегічної ради високого
рівня між Україною і Турецькою Республікою ЛОЖКІНА Бориса євгеновича
— Радника Президента України;

в) вивести зі складу Української частини Стратегічної ради високого
рівня між Україною і Турецькою Республікою В.Чалого;

3) на зміну статті 2 Указу Президента України від 14 січня 2015 року №
12 «Питання Комісії державних нагород та геральдики» (зі змінами, вне-
сеними Указом від 15 травня 2015 року № 271):

а)  увести до складу Комісії державних нагород та геральдики РАйНІНА
Ігоря Львовича — Главу Адміністрації Президента України, призначивши
його головою Комісії, ГАйДУКЕВиЧА Віталія Віталійовича — журналіста
(за згодою) та ПОКОТиЛА Олексія Івановича — Керівника Головного де-
партаменту з питань національної безпеки та оборони Адміністрації Пре-
зидента України;

б) затвердити у складі Комісії державних нагород та геральдики ДНІП-
РОВА Олексія Сергійовича — Керівника Апарату Адміністрації Президента
України, заступника голови Комісії, БОКОТЕЯ Андрія Андрійовича — про-
фесора кафедри Львівської національної академії мистецтв (за згодою) та
РиЧКОВУ Тетяну Борисівну — народного депутата України (за згодою);

в) вивести зі складу Комісії державних нагород та геральдики Б.Ложкіна,
увільнивши його від виконання обов’язків голови Комісії, та В.Радецького;

4) в абзаці четвертому пункту 6 Положення про Раду регіонального роз-
витку, затвердженого Указом Президента України від 21 квітня 2015 року
№ 224 «Про Раду регіонального розвитку» слова «Міністр економічного
розвитку і торгівлі України» замінити словами «Перший віце-прем’єр-мі-
ністр України — Міністр економічного розвитку і торгівлі України»;

5) на часткову зміну абзацу третього статті 2 Указу Президента України
від 11 грудня 2015 року № 697 «Про Раду з питань національної єдності»
(зі змінами, внесеними Указом від 17 червня 2016 року № 260):

а) увести до Складу Ради з питань національної єдності РАйНІНА Ігоря
Львовича — Главу Адміністрації Президента України, призначивши його
заступником Голови Ради;

б) вивести зі Складу Ради з питань національної єдності Б.Ложкіна,
увільнивши його від виконання обов’язків заступника Голови Ради;

6) на часткову зміну абзацу третього статті 2 Указу Президента України
від 16 грудня 2015 року № 706 «Про Міжнародну дорадчу раду» затвердити
у складі Міжнародної дорадчої ради ЛОЖКІНА Бориса євгеновича — Рад-
ника Президента України, заступника Голови Ради;

7) на часткову зміну пункту 1 Розпорядження Президента України від 23
листопада 2015 року № 770 «Про Організаційний комітет з підготовки та
проведення заходів зі створення меморіалу українських героїв»:

а) увести до складу Організаційного комітету з підготовки та проведення
заходів зі створення меморіалу українських героїв:

ГРОйСМАНА Володимира Борисовича — Прем’єр-міністра України, по-
клавши на нього виконання обов’язків співголови Організаційного комі-
тету;

РАйНІНА Ігоря Львовича — Главу Адміністрації Президента України, при-
значивши його співголовою Організаційного комітету;

НиЩУКА євгена Миколайовича — Міністра культури України, поклавши
на нього виконання обов’язків заступника співголови Організаційного ко-
мітету;

БІЛОШиЦЬКОГО Руслана Миколайовича — заступника Голови Держав-
ної служби України з надзвичайних ситуацій;

КРЕНТОВСЬКУ Ольгу Петрівну — першого заступника Міністра соціаль-
ної політики України;

МАРЧЕНКА Сергія Михайловича — заступника Міністра фінансів Ук-
раїни;

ПОШиВАйЛА Ігоря Володимировича — генерального директора Націо-
нального меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Рево-
люції Гідності (за згодою);

САДОВСЬКОГО Миколу Семеновича — директора Департаменту військо-
вої освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони
України;

ФОМЕНКО Світлану Валеріївну — першого заступника Міністра культури
України;

ХОБЗЕЯ Павла Кузьмовича — заступника Міністра освіти і науки України;
б)  затвердити у складі Організаційного комітету з підготовки та прове-

дення заходів зі створення меморіалу українських героїв РиЧКОВУ Тетяну
Борисівну — народного депутата України (за згодою);

в)  вивести зі складу Організаційного комітету з підготовки та прове-
дення заходів зі створення меморіалу українських героїв Б.Ложкіна та
А.Яценюка, увільнивши їх від виконання обов’язків співголів Організацій-
ного комітету, В.Кириленка, увільнивши його від виконання обов’язків за-
ступника співголови Організаційного комітету, О.Авер’янова, А.Гевка,
Р.Качура, С.Кубіва, І.Ліхового, В.Федічева та В.Шевченка.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
5 жовтня 2016 року
№431/2016
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Горбик Руслан Анатолійович, 15.02.1988 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України

викликається 13 жовтня 2016 року на 09:00 год. до старшого слідчого Генеральної прокуратури України Музики В. М. у
каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, (тел. 044-200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних
дій у кримінальному провадженні № 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст. 258
(в редакції від 21.09.2006); ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч.
2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю за умови 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 унеможливлюють з'явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встановленому КПК України

порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом
іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається
грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик
слідчого, прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати – у випадку неприбуття на виклик слідчого судді,
суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка, може бути за-
стосовано привід.  

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, 
м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Антипенка Віктора
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі Антипенко Віктор Миколайович, прожи-
ває за адресою: м. Бахмут, вул. Декабристів, буд. 33, кв. 48, ви-
кликається до суду на 12.10.2016 р. на 09.20 годину за адресою:
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, 
м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Посохова Антона
Володимировича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі Посохов Антон Володимирович, прожи-
ває за адресою: м. Бахмут, вул. Толбухіна, буд. 79, кв. 6, викли-
кається до суду на 12.10.2016 р. на 09.10 годину за адресою: 
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Новоселицький районний суд Чернівецької об-
ласті викликає Петруша Олексія Миколайовича,
24.05.1993 року народження, останнє відоме місце
проживання: с. Рідківці, Новоселицького району,
Чернівецької області як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд даної справи відбудеться о 09 годині 00
хвилин 11 жовтня 2016 року в приміщенні Новосе-
лицького районного суду Чернівецької області.

Суддя Вівчар Г. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, 
м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Півень Івана Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідач по справі Півень Іван Миколайович, проживає за
адресою: м. Бахмут, вул. Оборони, буд. 19, кв. 48, викликається
до суду на 12.10.2016 р. на 09.30 годину за адресою: м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Енергодарський міський суд Запорізької області викликає відповідача Аблямітову

Венеру Абілівну в судове засідання по цивільній справі №316/776/16-ц за позовною

заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Аблямітової Венери Абілівни про звільнення майна

з-під арешту, яке призначене на 21.10.2016 року о 09.00 год. і відбудеться за адресою:

71503, Запорізька обл., м. Енергодар, пр-т Будівельників, 17, під головуванням судді
Капустинського М. В.

Літинський районний суд Вінницької області викликає як відповідача Білецького

Дмитра Мирославовича в смт Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30, каб. № 3, для участі

в розгляді справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Білецького Дмитра Миросла-

вовича про стягнення заборгованості на 12.10.2016 року о 10.30 годині.

У разі неявки Білецького Д. М. справу буде розглянуто на підставі наявних доказів.
Суддя Білик Н. В.

Втрачений диплом 
ХА №17377607 та додаток до нього 
А №000517, видані 23 січня 2002 р.
Харківською державною академією
технології і організації харчування 

на ім’я Медвєдєва 
Павла Володимировича, 

вважати недійсними.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідача Солнцева Володи-
мира Валентиновича, останнє місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Феодосій-
ська, 5, у судове засідання на 12.10.2016 року об 11 год. 00 хв. на розгляд
цивільної справи за позовом Терещенко Альфріди Степанівни до Солнцева Во-
лодимира Валентиновича, треті особи — Комунальне підприємство «Київське
міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти не-
рухомого майна», Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київ-
міськбуд», Костюк Нікіта Дмитрович, Костюк Софія Дмитрівна, Костюк Олена
Миколаївна, Служба у справах дітей Голосіївської районної в місті Києві держав-
ної адміністрації, про визнання права власності на будинок та виділ майна в на-
турі, яке відбудеться в приміщенні суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14А, кабінет 
№ 27.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені статтями 169, 170 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Н. В. Антонова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Лещинський Антон Валерійович, 27.05.1963 року на-
родження, що мешкає за адресою: Російська Федерація, м. Самара,
вул. Моріса Тореза, буд. 6, кв. 69, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КК
України, вам необхідно з’явитися 12.10.2016, 13.10.2016 та 14.10.2016,
з 9 до 18 години, до СУ ГУ НП у Вінницькій області за адресою: м. Він-
ниця, вул. Театральна, 10, для проведення за вашою участю слідчих
дій при здійсненні спеціального досудового розслідування у кримі-
нальному провадженні № 12012010060000080 за ч. 1 ст. 115 КК Ук-
раїни – допиту як підозрюваного, закінчення досудового розслідування
та відкриття вам матеріалів кримінального провадження, відповідно
до вимог ст. ст. 42, 46, 47, 54, 290, 291 КПК України.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться
цивільна справа №522/9763/16ц за позовом Поліщук Ольги Сергіївни
до Гюнеш Зюлькюф про стягнення аліментів. Приморський районний
суд м. Одеси викликає у якості відповідача Гюнеш Зюлькюф у судове
засідання, яке відбудеться 13.10.2016 року об 11 год. 45 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: м. Одеса вул. Банківська,33 (зал судових за-
сідань № 208).

Суд пропонує відповідачу подати пояснення, заперечення та усі на-
явні докази по справі особисто або через представника.

У разі Вашої неявки у судове засідання справа може бути розглянута
у Вашу відсутність. 

Суддя Бойчук А. Ю.

Врадіївський районний суд Миколаївської області повідомляє, що
Судчак Андрій Романович, 05.06.1994 року народження, викликається
в судове засідання як відповідач по цивільній справі № 474/549/16-ц
за позовом Судчак Олени Олегівни до Судчак Андрія Романовича про
стягнення аліментів на неповнолітню дитину, на утримання дружини
до досягнення дитиною трьох років в твердій грошовій сумі.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 09.00 год. 13.10.2016 року
за адресою: вул. Незалежності, 103, смт Врадіївка Миколаївської об-
ласті.

Суддя Ф. Г. Сокол

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 11.07.2016р. від-
крито апеляційне провадження за апеляційною скаргою прокурора на
ухвалу Бердянського міськрайонного суду Запорізької області від
09.06.2016 p., якою обвинувальний акт за обвинуваченням Полторацької
І.І. за ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст.258-3 КК України повернуто проку-
рору.

До суду в якості обвинуваченої викликається Полторацька Ірина Іва-
нівна. Судове засідання відбудеться 18 жовтня 2016 р. о 10 год. 00 хв.
в поміщенні суду за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 162.

Суддя В. Я. Рассуждай

Борівський районний суд Харківської області викликає на судове засі-
дання як відповідача Білокопиту Олену Володимирівну, зареєстровану за
адресою: пров. Робітничий, 1, с. Піски-Радьківські Борівського р-ну Харків-
ської обл., по справі за позовом Гунько Лариси Олексіївни до Білокопитої
Олени Володимирівни про звернення стягнення на предмет застави. 

Розгляд справи призначено на 12 жовтня 2016 р. о 9.00 у приміщенні Бо-
рівського районного суду Харківської обл. за адресою: вул. Миру, 11, смт
Борова Борівського р-ну Харківської обл. У разі неявки справу буде розгля-
нуто за її відсутності на підставі наданих по справі доказів. 

Суддя В. М. Федченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу про стягнення заборгованості за позовом Державної
іпотечної установи до відповідача Смоловика Олега Анатолі-
йовича, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька
обл., м. Слов’янськ, вул. Василівська, буд. 47, корп. 36, викли-
кається 13 жовтня 2016 року о 09 год. 30 хв. до суду, для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутності.

Суддя Кузнецов Р. В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області - судді Осіпенко

Л. М. знаходиться спеціальне кримінальне провадження № 426/7282/16-к стосовно
Ципкалова Геннадія Миколайовича, 21.06.1973 року народження, обвинуваченого
у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвину-
вачений Ципкалов Г. М., зареєстрований за адресою: Луганська область, Красно-
донський район, селище Хрящувате, вул. Південна, 11.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський районний суд Луган-
ської області викликає Ципкалова Геннадія Миколайовича у підготовче судове за-
сідання, яке відбудеться 13 жовтня 2016 року о 14.20 год. у залі Сватівського
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Осіпенко
Л. М., суддів: Юрченко C. O., Река А. С.

Повістка про виклик обвинуваченого 
при здійснені спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне
провадження № 426/342/2016-к стосовно Іванушкіна Сергія Сергійовича, 12.05.1965 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-
3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в порядку,
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Іванушкін Сергій Сергійович, зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, смт Станиця Луганська, вул. Шевченка, б. 96.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області
викликає Іванушкіна Сергія Сергійовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в по-
рядку спеціального судового провадження та відбудеться 13 жовтня 2016 року о 10.00 годині
в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Половинки В. О., суддів:
Юрченко C. O., Попової О. М.
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Білоцерківський міськрайонний суд Київської області по цивільній справі за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю Торговий дім «ГАЛС АГРО», Товариства з обмеженою відповідальністю «Фас-
тівка» до Балацької Світлани Іванівни, Волкова Євгена Олександровича, Красоткіної Ірини Валеріївни,
Іванова Володимира Сергійовича, Деркача Сергія Миколайовича, Білоцерківської районної державної ад-
міністрації Київської області, Головного Управління Держгеокадастру у Київській області, Управління Дер-
жгеокадастру у Білоцерківському районі Київської області, приватного нотаріуса Білоцерківського
міського нотаріального округу Поліщука Анатолія Олександровича, третя особа: Реєстраційна служба Бі-
лоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської області про скасування розпорядження, ви-
знання недійсними державних актів, визнання недійсними договорів купівлі-продажу, викликає до суду
з приводу розгляду заяви ТОВ «Торговий дім «ГАЛС АГРО», ТОВ «Фастівка» про скасування заходів за-
безпечення позову: Балацьку Світлану Іванівну, проживаючу за адресою: 09100, Київська область, м. Біла
Церква, вул. О. Гончара, 6-а, кв. 141; Волкова Євгена Олександровича, проживаючого за адресою: 09100,
Київська область, м. Біла Церква, вул. Партизанська, 18, кв. 7; Красоткіну Ірину Валеріївну, проживаючу
за адресою: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Гайок, 89, кв. 10; Іванова Володимира Сергійо-
вича, проживаючого за адресою: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Партизанська, 20, кв. 36;
Деркача Сергія Миколайовича, проживаючого за адресою: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул.
Сквирське шосе, 224-а, кв. 68; представника Білоцерківської районної державної адміністрації Київської
області, що знаходиться за адресою: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Яр. Мудрого, 2; пред-
ставника Головного управління Держгеокадастру у Київській області, що знаходиться за адресою: 03115,
м. Київ, вул. Серпова 3/14; представника Управління Держгеокадастру у Білоцерківському районі Київської
області, що знаходиться за адресою: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Л. Курбаса, 3; приват-
ного нотаріуса Білоцерківського міськрайонного нотаріального округу Поліщука Анатолія Олександро-
вича, що знаходиться за адресою: 09100, Київська область, м. Біла Церква, вул. Театральна, 7/6;
представника Реєстраційної служби Білоцерківського міськрайонного управління юстиції Київської об-
ласті, що знаходиться за адресою: 09100, Київська область, м. Біла Церква, б-р 50 р. Перемоги , 94.

Судове засідання відбудеться 18 жовтня 2016 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Білоцерків-
ського міськрайонного суду Київської області, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Пер-
шотравнева, 4-а, зал суду № 3, суддя Жарікова О. В.

В разі неявки вищевказаних осіб до суду, заяву буде розглянуто у їх відсутність.

Літинський районний суд Вінницької області викликає як від-
повідача Костюк Олену Вікторівну в смт Літин, вул. Героїв Чор-
нобиля, 30, каб. № 3 для участі в розгляді справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Костюк Олени Вікторівни про стяг-
нення заборгованості на 12.10.2016 року об 11.00 годині.

У разі неявки Костюк О. В. справу буде розглянуто на під-
ставі наявних доказів.

Суддя Білик Н. В.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області зна-
ходиться цивільна справа № 2/243/3981/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Петроченко А. І. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 10.10.2016 року о 15.00 год. (додаткова
дата 12.10.2016 року о 09.15 год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного
суду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Петроченко Антоніни Іванівни, 12.01.1962 р.н., адреса ре-
єстрації: Донецька область, м. Горлівка, вул. Комсомольська, 7, кв. 5, є
обов’язковою. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто без її участі!

Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти позову та докази.
При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

ПАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ» 

повідомляє, що у зв’язку із втратою бланків договорів/полісів

страхування цивільно-правової відповідальності власників

наземних транспортних засобів, вважати недійсними 

наступні бланки полісів: АЕ-7852238, АІ-9332677, 

АЕ-8237010, АЕ-9030360, АЕ-7053270, АЕ-7053271, 

АЕ-7053292, АЕ-7053293. (Наказ № 22 від 04.10.2016р.). 

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове за-
сідання в якості відповідача — Кузнецова Миколу Васильовича
по цивільній справі № 522/13065/16-ц за позовом Кузнецової
Олени Анатоліївни про розірвання шлюбу. Судове засідання
відбудеться 01.11.2016 року о 15 год. 45 хв. та 16.11.2016 року
о 10 год. 30 хв. в залі судового засідання № 111 Приморського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33. В разі неявки відповідача у судове засідання на вказану
дату, справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Бородянський районний суд Київської області по цивільній справі за позовом Першого
заступника прокурора Київської області в інтересах держави, уповноваженими органами
якої є Кабінет Міністрів України, Державне підприємство «Клавдіївське лісове господарство»
до Київської обласної державної адміністрації, Бородянської районної державної адмініс-
трації, Здебської Анастасії Владиславівни та інших, треті особи на стороні відповідачів - Ру-
денко Надія Сергіївна та інших, про визнання недійсними розпоряджень голів Київської
обласної державної адміністрації та Бородянської районної державної адміністрації, визнання
недійсними державних актів, скасування рішень про державну реєстрацію прав та обтяжень
на земельні ділянки та витребування з незаконного володіння земельних ділянок, викликає
до суду (адреса: Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) Деточку Юрія Ана-
толійовича, Деточку Віру Силівну, Власенко Ірину Олексіївну, Борзила Василя Григоровича,
Сахненка Валерія Віталійовича, Сергеєву Наталію Іванівну, Комісаренка Володимира Олек-
сандровича, Удачіну Зінаїду Іванівну, Недовєсова Олександра Олексійовича, Недовєсову
Ольгу Сергіївну, Вітика Олега Богдановича та Вітик Наталію Олексіївну, Сергеєву Тетяну Ген-
надіївну, Сергеєва Геннадія Петровича, Чернова Володимира Миколайовича, Ткаченко Ка-
терину Андріївну, Ткаченко Тетяну Юріївну, які проживали за останньою відомою адресою:
м. Луганськ, та Ковальову Інну Миколаївну, яка проживала за останньою відомою адресою:
м. Донецьк, як відповідачів на 11 жовтня 2016 року о 15 годині 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Д. Є. Унятицький

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в
судове засідання Гундерич Сергія Степановича в якості відпо-
відача в цивільній справі №328/3433/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Гундерич Сергія Степановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Судове засідання від-
будеться 11.10.2016 року о 09.00 годині в приміщенні Токмаць-
кого районного суду Запорізької області за адресою:
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28. 

Суддя Петренко Л. B.

Старобільський районний суд Луганської області викликає
Ісаченко Людмилу Сергіївну, яка мешкає за адресою: м. Антра-
цит Луганської області, вул. Кірова, 17 як відповідача у судове
засідання по цивільній справі №2/431/872/16 р. за позовом Іса-
ченко Є. М. про розірвання шлюбу, яке відбудеться 13 жовтня
2016 року о 08 год. 55 хв. в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська обл., 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. Ю. Колядов

Горностаївський районний суд Херсонської області викликає
Ткача Олександра Миколайовича в судове засідання, яке відбу-
деться 02 листопада 2016 року о 09.00 годині для розгляду цивіль-
ної справи № 655/559/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Ткача Олександра
Миколайовича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Адреса суду: Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Тор-
гова, 10. Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки відповідача в
судове засідання, справа буде розглянута за його відсутності, на
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Горностаївський районний суд Херсонської області викликає Ні-
кітіна Юрія Вікторовича в судове засідання, яке відбудеться 02 лис-
топада 2016 року о 09.00 годині для розгляду цивільної справи 
№ 655/558/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Нікітіна Юрія Вікторовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Адреса суду:
Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка від-
повідача обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «При-
ватбанк», ПАТ «Акцентбанк» про стягнення заборгованості у судові засідання, які відбудуться: 

10.10.2016 р. (резервне судове засідання — 12.10.2016 р.)
Слюсарєв Дмитро Федорович о 13.00 (останнє відоме місце реєстрації:Луганська обл., м. Луганськ,

вул. Тімірязєва, буд. 36), справа № 409/1993/16-ц
Прошкіна Наталія Аркадіївна о 8.40 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Луганськ,

вул. Л. Толстого, буд. 44), справа № 409/1993/16-ц
Черноусов Володимир Олександрович о 8.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лу-

тугинський р-н, с. Круглик, вул. Пролетарська, буд. 2), справа № 409/1992/16-ц
Корсакова Ніна Сергіївна о 9.20 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський 

р-н, с. Першозванівка, вул. Куйбишева, буд. 23), справа № 409/1998/16-ц
Словак Олександр Юрійович о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Героїв Сталін-

града, буд. 2, кв.132), справа № 409/1990/16-ц
Шацька Людмила Василівна о 9.20 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Переможна,

буд. 7, кв. 103), справа №409/1991/16-ц
11.10.2016 р. (резервне судове засідання — 13.10.2016 р.)
Скіба Олена Іванівна о 9.40 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Українська, буд. 5,

кв. 68), справа №409/2011/16-ц
Ситнік Лариса Василівна о 9.20 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н,

смт Успенка, вул. Садова, буд. 63), справа № 409/2003/16-ц
Цупікова Валентина Вікторівна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. А. Ліньова,

буд. 85а, гурт.), справа № 409/2002/16-ц
Синякін Сергій Олександрович о 8.40 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Зарічний,

буд. 13, кв. 170), справа № 409/2010/16-ц
Рябенко Катерина Дмитріївна о 8.20 (останнє відоме місце реєстрації:  м. Луганськ, кв. Південний,

буд. 6, кв. 62), справа № 409/2007/16-ц
Храмченко Сергій Анатолійович о 8.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугин-

ський р-н, смт Біле, вул. Степова, буд. 17), справа № 409/2005/16-ц
Суддя О. Г. Третяк

11.10.2016 р. (резервне судове засідання — 18.10.2016 р.)
Ковальов Ілля Іванович о 13.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Степной, буд. 11,

кв. 88), справа № 409/1588/16-ц
Бєланов Роман Ігорович о 13.30 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, пров. Мєндєлєєва,

буд. 2-а), справа № 409/1304/16-ц
Костюкова Тетяна Геннадіївна о 14.30 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Южний,

буд. 6а, кв. 112), справа № 409/1313/16-ц
Соловей Олексій Михайлович о 14.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., смт Юві-

лейне, вул. Леніна, буд. 6, кв. 22), справа № 409/1306/16-ц
Мухтарова Людмила Іванівна о 15.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, кв. Запорож-

ченко, буд. 3, кв. 20), справа № 409/1318/16-ц
12.10.2016 р. (резервне судове засідання — 19.10.2016 р.)
Хорошилов Максим Ігорович о 13.00 (останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., Лутугинський

р-н, смт Успенка, кв-л 50 Років Жовтня, буд. 29, кв. 24), справа № 409/1689/16-ц
Алєксєєв Сергій Олексійович о 13.30 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Побєдо-

носна, буд. 11, кв. 123), справа № 409/1691/16-ц
13.10.2016 р. (резервне судове засідання — 20.10.2016 р.)
Зубенко Євген Юрійович о 13.00 (останнє відоме місце реєстрації: м. Луганськ, с. Дзержинського,

вул. Центральна, буд. 1А, кв. 2), справа № 409/2252/16-ц
Суддя О. Ю.Максименко

У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за їхньої відсутності за наявними доказами 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.

Херсонський міський суд Херсонської області повідомляє,
що 31.10.2016 р. о 08-30 год. в приміщенні суду за адресою: 
м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, каб. № 410, відбудеться
слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Сороки Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Сороку Сергія Миколайовича з’явитися
до суду на вказані дату і час. У випадку неявки відповідача
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Южноукраїнський міський суд Миколаївської області викли-
кає в судове засідання на 11.10.2016 р. о 16-00 год., за адресою:
Миколаївська область м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів,
3-а до судді Савіна О. Ї. заінтересовану особу: Борсук Лідію Бог-
данівну у цивільній справі № 486/1086/16-ц за заявою Вербиць-
кого Миколи Михайловича, заінтересована особа: Борсук Лідія
Богданівна про скасування рішення суду про визнання особи
безвісно відсутньою.

В разі неявки відповідача справу буде розглянуто без його
участі, за наявними доказами у справі. 

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відпові-
дача в судове засідання Іванішина Олександра Івановича по справі
№ 433/1447/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» в особі філії — Луганського
обласного управління AT «Ощадбанк» до Іванішина Олександра Іва-
новича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Засідання відбудеться 17 жовтня 2016 року о 09 год. 00 хв. за ад-
ресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5 а.

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

Суддя Н. В. Крівоклякіна

Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області
(адреса: м. Старокостянтинів, вул. Миру, 9) викликає в судове
засідання Нестерчука Віктора Григоровича на 11.00 год. 08 лис-
топада 2016 року як відповідача у справі за позовом Кондратюк
Олени Юріївни до Нестерчука Віктора Григоровича про визнання
права власності за набувальною давністю. 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 і буде постановлено заочне рішення. 

Суддя Є. М. Андрощук

Корольовський районний суд м. Житомира викликає в якості
відповідача Росліка Костянтина Володимировича у справі за по-
зовом Савицької Юлії Вікторівни до Росліка Костянтина Воло-
димировича про позбавлення права користування жилим
приміщенням та зняття з реєстрації, розгляд якої відбудеться
28.10.2016 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні Корольовського
районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан
Соборний 1, каб. 332.

У разі неявки у судове засідання відповідача без поважних
причин справа буде розглянута у його відсутність на підставі
наявних доказів.

Суддя Н. М. Анциборенко

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідача
Мальченка Олександра Миколайовича, зареєстрованого за адресою: Луган-
ська область, Старобільський район, с. Байдівка, вул. Садова, 8 як відповідача
у судове засідання по цивільній справі № 2/431/1091/16 р. за позовом Маль-
ченко Світлани Павлівни до Мальченка Олександра Миколайовича про розір-
вання шлюбу, яке відбудеться 12 жовтня 2016 року о 08 годині 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, при цьому за результатами роз-
гляду справи по суті буде винесено заочне рішення.

Суддя О. О. Пелих

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що судове
засідання у справі за позовом Онопенка Василя Васильовича до
Кириченка Романа Олексійовича про визначення додаткового
строку для подання заяви прийняття спадщини призначено на
11.10.2016 року о 13 год. 45 хв. за адресою: м. Київ — 01010,
м. Київ, пров. Хрестовий, (головуючий суддя Писанець В. А.).

В разі неявки в судове засідання відповідача Кириченка Ро-
мана Олексійовича, справа буде розглянута за його відсутності,
відповідно до ст.169 ЦПК України.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області викликає
Стасюка Руслана Миколайовича в судове засідання як відповідача у
справі за позовом Стасюк Надії Петрівни до Стасюка Руслана Миколайо-
вича, третя особа: орган опіки та піклування Рожнятівської РДА про по-
збавлення батьківських прав, яке відбудеться о 14 годині 00 хвилин
19.10.2016 року в приміщенні Рожнятівського районного суду за адре-
сою: смт. Рожнятів, вул. Шкільна, 15 Івано-Франківської області. Останнє
відоме місце знаходження відповідача Стасюка Р. М.: с. Залуччя Борщів-
ського району Тернопільської області, місце знаходження на даний час
не відоме. Згідно з ч.2 ст.77 ЦПК України сторони зобов’язані повідом-
ляти суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Бейко A. M.

Шевченківський районний суд м. Києва
повідомляє, що 03.11.2016 року о 08 год.
00 xв. буде розглядатись цивільна справа
за позовом ПАТ СК «Просто страхування»
до Гоцала Ореста Олеговича про відшко-
дування шкоди.

Гоцало Орест Олегович, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Ванди Ва-
силевської, 13, корп. 2, кв. 48, виклика-
ється в судове засідання як відповідач. У
випадку неявки в судове засідання, позов
буде розглянуто у його відсутність на під-
ставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дег-
тярівська, 31, каб. 308.

Суддя Н. Г. Притула

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 29 січня 2016 року розглянуто
цивільну справу за заявою Бакуліної Рухангіз
Гаджи кизи про відновлення втраченого судового
провадження по цивільній справі № 434/3212/14-ц
за позовом Бакуліної Рухангіз Гаджи кизи до Лу-
ганської міської ради (Управління комунальним
майном), треті особи: МКП БТІ, Друга Луганська
нотаріальна контора, Державна реєстраційна
служба України, Пазір Галина Петрівна про ви-
знання права власності в порядку спадкування за
заповітом та винесено рішення про часткове від-
новлення втраченого судового провадження: 24
лютого 2016 року по вказаній справі винесено ух-
валу про виправлення описки в рішенні Артемів-
ського районного суду м. Луганська від 19.05.2014
року та в рішенні Білокуракинського районного
суду Луганської області від 29.01.2016 року.

Суддя Максименко О. Ю.

Дзержинський районний суд м. Харкова
викликає в судове засідання відповідача Іва-
нова Володимира Юрійовича по цивільній
справі №638/9344/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Іванова Володимира Юрійовича про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання від-
будеться 01 листопада 2016 року о 15-30
годині за адресою: м. Харків, пр. Перемоги,
52-В, каб. 107.

Після опублікування оголошення у пресі
відповідач вважається повідомленим про час
і місце розгляду справи. У разі неявки відпо-
відача справа розглядатиметься за наявними
матеріалами, на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Рибальченко

Пологівський районний суд Запорізь-
кої області викликає Подопригора Сергія
Вікторовича як відповідача у судове засі-
дання для розгляду цивільної справи
№324/1446/16-ц за позовом ПАТ «Ук-
рсоцбанк» до Подопригора Сергія Вікто-
ровича, про стягнення кредитної
заборгованості, яке відбудеться 13 жов-
тня 2016 року о 09 год. 30 хв. в примі-
щенні Пологівського районного суду за
адресою: вул. М.Горького, 28, м. Пологи,
Запорізька обл. Місце реєстрації відпові-
дача: Донецька обл., м. Докучаєвськ, вул.
Енгельса, 1. У разі неявки, суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя Кацаренко І. О.

Семенівський районний суд Полтавської області
викликає Мандажи Євгена Петровича (останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання — м. Київ,
пров. Кустанайський, буд. № 7, квартира-гуртожи-
ток, останнє відоме місце проживання — м. Київ,
вул. Закревського, 31, кв. № 330) як відповідача в
судове засідання у цивільній справі за позовом
Мандажи Наталії Вікторівни до Мандажи Євгена
Петровича про стягнення аліментів на утримання
дружини.

Розгляд справи відбудеться 19 жовтня 2016
року о 14 год. 00 хв. в залі судових засідань у при-
міщенні суду за адресою: вул. Шевченка, 41 а, 
смт Семенівка, Полтавська область. Явка відпові-
дача до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу
може бути розглянуто за відсутності відповідача та
ухвалено заочне рішення. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засі-
дання.

Суддя В. О. Любицький 
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оголошення
Ірпінський міський суд викликає Студенного Ми-

хайла Миколайовича, останнє відоме місце прожи-
вання: Київська область, смт Ворзель, вул. П. Комуни,
буд. 35, як відповідача по справі за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Студенного Михайла Миколайо-
вича про стягнення заборгованості, в судове засі-
дання, яке відбудеться 14.11.2016 р. об 11 год. 00 хв.
в приміщенні Ірпінського міського суду за адресою:
м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу
буде розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя Н. Ф. Карабаза

Талалаївський районний суд Чернігівської області
викликає в судове засідання Касирнікову Людмилу
Миколаївну, 15.11.1982 р.н., останнє відоме зареєс-
троване місце проживання — смт Талалаївка, вул.
Робітнича, 41, кв. 1 Талалаївського району Чернігів-
ської області, як відповідача у цивільній справі 
№ 747/958/16-ц за позовом Касирнікова Олександра
Олександровича про припинення права на отри-
мання аліментів та визначення місця проживання
дитини.

Судовий розгляд справи відбудеться о 10.00 год.
26 жовтня 2016 року під головування судді Косенко
Ю. Л. в приміщенні Талалаївського районного суду
за адресою: вул. Центральна, 38, смт Талалаївка
Чернігівської області.

Відповідачу необхідно з’явитись в судове засі-
дання. В разі неявки відповідача без поважної при-
чини або неповідомлення суду про причину неявки,
справа буде розглянута на підставі наявних у справі
доказів з винесенням заочного рішення. Відповідач
має право отримати в суді копію позовної заяви з
доданими матеріалами та надати суду заперечення
на позов та докази на обгрунтування заперечень.

Бориспільський міськрайсуд Київської області по-
відомляє, що 18.10.2016 о 14.00 відбудеться розгляд
справи № 359/5681/16-ц за позовом Окорокова O. Л.
про визнання батьківства. Відповідачу Аветісян Ка-
рену Айказовичу необхідно з’явитись до Бориспіль-
ського міськрайсуду за адресою: м. Бориспіль, вул.
Київський шлях, 72, зал с/з № 10. У випадку неявки
відповідача, від якого не надійшло заяви про роз-
гляд справи за його відсутності або якщо повідом-
лені ним причини неявки визнані неповажними, буде
ухвалено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Старобільський районний суд Луганської обл. 
(м. Старобільськ, вул. Миру, 38а) викликає як відпо-
відачів Іващенко Тетяну Леонідівну (м. Старобільськ,
вул. Горького, 177), Туку Марину Володимирівну на
13.10.2016 р. о 09.30 (справа № 2/431/1097/16) за
позовом КС «Компаньйон» про стягнення кредиту.
У разі неявки справу розглянуть без вашої участі
згідно зі ст. 169 ЦПК України та буде винесено за-
очне рішення.

Суддя О. О. Пелих 

Троїцький районний суд Луганської області викликає
як відповідача у судове засідання Пономарьова Романа
Миколайовича по справі № 433/1548/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Енергобанк» до
Пономарьова Романа Миколайовича про стягнення за-
боргованості за договором про обслуговування та ви-
дачу міжнародної пластикової картки.

Засідання відбудеться 17 жовтня 2016 року о 14 год.
00 хв. за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул.
1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоград-
ської області повідомляє, що 07 листопада 2016 року
о 14 годині 00 хвилин в приміщенні суду по вул. Гри-
горія Сокальського, 76 в м. Олександрії Кіровоград-
ської області під головуванням судді Нероди Л. М.
відбудеться слухання цивільної справи 
№ 398/2517/16-ц (2/398/1984/16) за позовною за-
явою Шикала Ігоря Сергійовича до Шикал Альони
Юріївни про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача в судове засідання
справу буде розглянуто за її відсутності на підставі
наявних в ній доказів.

Машівський районний суд Полтавської області викликає
Анісімова Юрія Юрійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: с. Новий Тагамлик, вул. Леніна, Машівського району
Полтавської області) як відповідача у судове засідання в ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Акцент-Банк» до Анісімова Юрія Юрійовича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 13 год. 15 хв. 26 жовтня
2016 року в приміщенні суду за адресою: смт Машівка, вул.
Незалежності, 116, Полтавської області.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, справу буде
розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя С. В. Кравець

Енергодарський міський суд Запорізької області
викликає Дундера Івана Васильовича, проживаю-
чого за адресою: вул. Житлоселище, буд. 7, кв. 87, 
м. Олешки Херсонської області, як відповідача у справі
№ 316/1069/16ц (провадження № 2/316/706/16) за по-
зовною заявою Константинова Віталія Валентино-
вича до Дундера Івана Васильовича, третя особа —
Товариство з обмеженою відповідальністю «Нова
пошта», про захист прав споживача, розірвання до-
говору, повернення товару неналежної якості, від-
шкодування його вартості і майнової шкоди. Судове
засідання відбудеться 07.11.2016 року о 10-00 годині
за адресою: пр-т Будівельників, буд. 17, м. Енергодар,
Запорізька область.

У разі неявки відповідача розгляд справи буде
проводитися за його відсутності на підставі наявних
у справі доказів відповідно до ст. 224 ЦПК України.

Суддя Н. О. Вільямовська

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області знаходиться цивільна справа 
№ 2/243/3873/2016 за позовом Уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійс-
нення ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Рац А. Г. про звер-
нення стягнення.

Розгляд справи по суті відбудеться 17.10.2016 року о
08-00 год. (додаткова дата — 19.10.2016 року о 08-00
год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Рац Андрія Георгійовича, 22.07.1972
р. н., адреса реєстрації — Донецька область, м. Горлівка,
вул. Болотнікова, 7/33, — є обов’язковою. У разі неявки
відповідача справу буде розглянуто без його участі. Від-
повідачу пропонується подати свої заперечення проти
позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І. М. Мінаєв

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться кримінальне про-
вадження № 242/1917/16-к у відношенні Поплавського М. С.
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Підготовче судове за-
сідання по вказаному кримінальному провадженню
призначено на 10.00 годину 12 жовтня 2016 року за адре-
сою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Дніп-
ровська, 135.

Обвинувачений Поплавський Максим Сергійович викли-
кається у судове засідання в приміщенні Краматорського мі-
ського суду Донецької області, який знаходиться за
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21, яке буде проводитися в режимі відеоконференції
головуючим суддею Тимченко С. О. 12 жовтня 2016 року о
10.00 годині.

Після опублікування оголошення в пресі обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.50-річчя Пере-
моги, 34, викликає: Черних Олександра Геннадійовича як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі № 426/8027/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Черних Олександра Геннаді-
йовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 11 жовтня
2016 року о 09-00 год.; Гуртового Володимира Ілліча як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 426/8001/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Гуртового Володимира Ілліча
про стягнення заборгованості, що відбудеться 11 жовтня 2016
року о 09-45 год.; Євсєєва Петра Марковича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/8013/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Євсєєва Петра Марковича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 11 жовтня 2016 року о 10-
30 год.; Гарбузнікову Ірину Григорівну, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/8022/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Гарбузнікової Ірини Григорівни про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 12 жовтня 2016 року о 09-
00 год.; Горбовську Марину Володимирівну як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/8039/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Горбовської Марини Володимирівни
про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 жовтня 2016
року о 09-00 год.; Лемешова Володимира Євгеновича як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 426/8021/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Лемешова Володимира Євге-
новича про стягнення заборгованості, що відбудеться 13 жовтня
2016 року о 09-45 год.; Кушева Володимира Володимировича 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/8034/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Кушева
Володимира Володимировича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 13 жовтня 2016 року о 10-30 год.; Кочеткова Ми-
хайла Миколайовича як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/8027/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Кочеткова Михайла Миколайовича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 13 жовтня 2016 року о 13-00 год.; Гріцик Тетяну
Петрівну як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/7997/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Гріцик Те-
тяни Петрівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 13
жовтня 2016 року о 14-00 год.; Самойлову Юлію Володимирівну
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/8036/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Самойло-
вої Юлії Володимирівни про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 13 жовтня 2016 року о 14-45 год. У разі неявки на вказане
судове засідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Река А. С.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідача Коджебаш Володимира Васильовича, 18 травня
1980 року народження, останнє відоме місце реєстрації за
адресою: вул. Шкільна, № 31, с. Табаки, Болградський
район, Одеська область, що 31.10.2016 року о 13:00 годині
в залі судового засідання № 4 Болградського районного
суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Бол-
град, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання
по цивільній справі № 497/1696/16-ц за позовом Коджебаш
Ольги Юріївни до Коджебаш Володимира Васильовича про
розірвання шлюбу.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Код-
жебаш Володимиру Васильовичу подати пояснення, запе-
речення та усі наявні у нього докази по справі особисто або
через представника.

У разі неявки в судове засідання Коджебаш Володимира
Васильовича, справа може бути розглянута за відсутністю
відповідача та його представника за наявними у справі до-
казами.

Суддя С. В. Кодінцева

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк
України» в особі філії — Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» до Старостіна Миколи Олександровича, Ста-
ростіної Анастасії Сергіївни, Лук’янова Олександра Леонідо-
вича про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідачі Старостін  М. О., Старостіна А. С., Лук’янов О. Л.
викликаються на 13 жовтня 2016 року на 09.00 годину до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 7, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі. У випадку неприбуття
до судового засідання відповідачів, необхідно повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
їхню відсутність на підставі наявних у них даних чи доказів
і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко С. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» до Радченко Тетяни
Олександрівни, Радченка Олександра Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі у справі Радченко Тетяна Олександрівна, про-
живає за адресою: 86401, Донецька область, м. Єнакієве,
вул. Подтьолкова, буд. 24; Радченко Олександр Володими-
рович, проживає за адресою: 86401, Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. Брайляна, буд. 28, кв. 44, викликаються в
судове засідання, призначене на 14 год. 00 хв. 18.10.2016 р.
до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи відбудеться за їх
відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул.
Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою Удовенко Мар-
гарити Сергіївни до Удовенка Владислава Володимировича про розірвання
шлюбу. Відповідач Удовенко Владислав Володимирович, 10.11.1982 року
народження, що зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк,
вул. 50 років СРСР, буд. 141, кв. 10, викликається на 24.10.2016 р. на 08 год.
00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

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

Суддя Владимирська І. М.

Городнянський районний суд Чернігівської області в порядку ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає в судове засідання Примака Вячеслава Олександро-
вича, 04.12.1986 року народження, останнє відоме місце реєстрації: с. Куз-
ничі Городнянського району Чернігівської області, вул. Піонерська, як
відповідача, місце проживання якого невідоме, у цивільній справі 
№ 732/1143/16-ц за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Примака Вячеслава
Олександровича про стягнення заборгованості.

Слухання вищезазначеної справи призначено на 17 жовтня 2016 року об
11 год. 00 хв. в залі суду за адресою: Чернігівська область, Городнянський
район, м. Городня, вул. Незалежності, 67.

У випадку відсутності відомостей про причини неявки в судове засідання
відповідача, справа буде розглянута без його участі на підставі наявних в
справі даних чи доказів.

Суддя Лиманська М. В.

Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області
сповіщає, що 31 жовтня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Ново-
московського міськрайонного суду Дніпропетровської області за ад-
ресою: пров. Козацький, 8, зал № 4, м. Новомосковськ суддею Майною
Г. Є. буде розглядатись цивільна справа за позовом Коненко Ірини Сер-
гіївни до Мохіддін Алі, третя особа: Відділ реєстрації актів цивільного
стану по Новомосковському району Новомосковського МРУЮ про до-
звіл на виїзд за межі України неповнолітньої дитини.

З опублікуванням цього оголошення відповідач Мохіддін Алі вважа-
ється належним чином повідомленим про день, час і місце розгляду
справи.

Суддя Майна Г. Є.

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш,
вул. Котанова, 102, Мангушський район Донецької області) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Ільїної Ольги Анатоліївни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач — Ільїна Ольга Анатоліївна, зареєстрована: смт Мангуш, вул.
Білосарайська, 15, Мангушський район, Донецька область, викликається на
03 листопада 2016 року на 10.00 годину до Першотравневого районного
суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази.

У випадку неприбуття відповідач повинний повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю. 

Суддя Скудін B. Є.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Станковську(Сметанюк)
Наталію Штефанівну, 09.07.1980 року народження, останнє місце проживання:
вул. Мізюна, 22, м. Чернівці, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Станковської (Сметанюк) Наталії Штефанівни про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання призначене на 09.30 год. 19 жовтня 2016 року за адресою:
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати заперечення на позов та
докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи і у випадку її неявки в судове засідання
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя В. М. Чебан

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ви-
кликає в відкрите судове засідання як відповідача по справі на 13.00 годину 24 жовтня
2016 року Черкасова Андрія Євгеновича, 24.04.1968 року народження, останнє відоме
місце реєстрації за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське (Дніпродзер-
жинськ), вул. Харківська, 53-24, останнє відоме місце проживання у с. Курилівка Пет-
риківського району Дніпропетровської області, по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Черкасова Ан-
дрія Євгеновича про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді
Замкової Я.В. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за
адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, ка-
бінет № 13.

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

Суддя Я. В. Замкова

У Знам’янському міськрайонному суді Кіро-
воградської області за адресою: Кіровоградська
область, м.Знам’янка, вул.Маяковського,30
(суддя Український В. В., 1 поверх, каб.5) о 09
год 30 хв. 18.10.2016 року відбудеться слухання
цивільної справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Кобець Андрія Олександровича
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

У судове засідання викликається відповідач
— Кобець Андрій Олександрович, останнє ві-
доме місце проживання: вул. Мічуріна буд. 5, 
с. Петрове, Кіровоградська обл., Знам’янський р-н.
У випадку неявки відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності за наявними мате-
ріалами справи. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини своєї неявки.

Токмацький районний суд викликає у

судове засідання на 13 годину 30 хвилин

27 жовтня 2016 року до Токмацького 

районного суду (м. Токмак, вул. Володи-

мирська, 28, каб. №7) в якості відповідача

Семеніхіну Тетяну Веніаминівну по справі

за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Се-

меніхіної Тетяни Веніаминівни про стяг-

нення заборгованості. 

Суддя Гавілей М. М.

Токмацький районний суд викликає у

судове засідання на 13 годину 00 хвилин

27 жовтня 2016 року до Токмацького 

районного суду (м. Токмак, вул. Володи-

мирська, 28, каб. №7) в якості відповідача

Чопівську Лідію Василівну по справі за

позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Чопів-

ської Лідії Василівни про стягнення за-

боргованості

Суддя Гавілей М. М.

Нікопольський міськрайонний суд по-
відомляє, що 30 листопада 2016 року о
09.30 год. в приміщенні суду в м. Нікополі
по вул. Шевченка, 201 під головуванням
судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слуха-
ється цивільна справа № 182/2140/16-ц
провадження № 2/0182/3735/16 за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Мельника
Олександра Григоровича про стягнення
заборгованості.

Відповідачу Мельнику Олександру Гри-
горовичу необхідно з’явитись в судове за-
сідання на вказаний час.

Шмаровоз Катерина Вікторівна викли-

кається в судове засідання до Пологів-

ського районного суду Запорізької

області як відповідачка по цивільній

справі № 324/641/16-ц за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк» до Шмаровоз Катерини

Вікторівни про стягнення заборгованості

за кредитним договором, яке відбудеться

21.10.2016 року о 13 год. 00 хв. в примі-

щенні суду за адресою: вул. Єдності, 28,

м. Пологи Запорізької області.
Суддя Іванченко М. В.
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Новопсковський районний суд Луганської області повідомляє  про те, що
по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцентбанк»
до:
25.02.2015 р.
Скворцова Олена Миколаївна, справа № 420/86/15-ц
Колгаєв Сергій Володимирович, справа № 420/92/15-ц
Єгурнов Антон Олександрович, справа №  420/70/15-ц
27.02.2015 p.
Кукіна Тетяна Петрівна, справа № 420/1118/14-ц
Черкашин Олег Юрiйович, справа № 420/1172/14-ц
Слівяк Світлана Михайлівна, справа №  420/1112/14-ц
Кравченко Володимир Петрович, справа № 420/1091/14-ц
28.02.2015 p.
Руднєв Максим Володимирович, справа № 420/1090/14-ц
02.03.2015 p.
Соколова Наталiя Володимирiвна, справа № 420/1197/14-ц
Шепета Максим Геннадiйович, справа №  420/1230/14-ц
Мартиненко Людмила Володимирівна, справа № 420/1228/14-ц
Радовська Ганна Андрiївна, справа № 420/1206/14-ц
Сахно Ірина Євгенівна, справа № 420/1229/14-ц
Кочнов Олександр Володимирович, справа №  420/1192/14-ц
Іванов Олексій Васильович, справа № 420/1181/14-ц
03.03.2015 p.
Федоренко Микола Петрович, справа № 420/1248/14-ц
Кушнарьов Михайло Васильович, справа №420/1242/14-ц
Вітенко Костянтин Вікторович, справа № 420/1253/14-ц
Ілюкович Павло Павлович, справа № 420/1237/14-ц
04.03.2015 p.
Поляниця Артур Сергійович, справа № 420/1269/14-ц
Валуєв Олександр Вікторович, справа №420/1285/14-ц
Коновалова Анна Юріївна, справа № 420/1284/14-ц
Сідляр Сергій Вадимович, справа № 420/21/15-ц
05.03.2015 p.
Каралкіна Марина Володимирівна, справа № 420/1410/14-ц
Мерецька Алла Василівна, справа № 420/1411/14-ц
Нікуліна Алла Володимирівна, справа № 420/1418/14-ц
Нестерук Олександр Адамович, справа № 420/1342/14-ц
06.03.2015 p.
Стаценко Надія Володимирівна, справа № 420/1421/14-ц
Лютий Вячеслав Олександрович, справа № 420/1221/14-ц
Полянська Наталія Іванівна, справа № 420/1336/14-ц
Максимова Олена Юріївна, справа № 420/1205/14-ц
23.03.2015 p.
Волчкова Людмила Іванівна, справа № 420/157/15-ц
Суханова Ірина Володимирівна, справа № 420/160/15-ц
Єфімов Олексій Миколайович, справа № 420/171/15-ц
Щіголь Наталія Вікторівна, справа № 420/169/15-ц
30.03.2015 p.
Лiсовський Олексiй Олександрович, справа № 420/209/15-ц
Яремаченко Олександр Сергійович, справа № 420/208/15-ц
31.03.2015 p.
Лодіс Сергій Дмитрович, справа № 420/236/15-ц
Ампілогова Юлія Олександрівна, справа № 420/234/15-ц
Матушкiн Андрiй Васильович, справа № 420/238/15-ц
Ковтун Микола Михайлович, справа № 420/242/15-ц
01.04.2015 p.
Лекачинський Олександр Альбертович, справа № 420/212/15-ц
Міщенко Василь Олексійович, справа № 420/223/15-ц
Горигор'єв Сергій Валентинович, справа №420/159/15-ц
Дем'яненко Оксана Валерiївна, справа № 420/215/15-ц
02.04.2015 p.
Дацун Олексій Борисович, справа № 420/243/15-ц
Качур Оксана Василівна, справа № 420/224/15-ц
Казаков Володимир Михайлович, справа № 420/210/15-ц
03.04.2015 p.
Аванесова Тетяна Євгеніївна, справа № 420/268/15-ц
Ефименко  Сергій  Георгійович
06.04.2015 p.
Бесщасна Світлана Миколаївна, справа №420/258/15-ц
Пасечник Ганна Дмитріївна, справа № 420/1256/14-ц
Шелемех Сергій Васильович, справа №420/261/15-ц
Ігушкіна Наталія Миколаївна, справа № 420/257/15-ц
07.04.2015 p.
Сапеску Олена Іванівна, справа № 420/1345/14-ц
Корнієнко Дмитро Миколайович, справа № 420/1283/14-ц
Гуменнов Валерій Олександрович, справа № 420/1343/14ц
Потапова Свiтлана Вiкторiвна, справа № 420/1450/14ц
Панченко Олександр Євгенович, справа № 420/1344/14ц
08.04.2015 p.
Осіпов Юрій Валерійович, справа № 420/55/15ц
Єрошенко Анастасія Миколаївна, справа № 420/1496/15ц
Март'янова Тетяна Анатоліївна, справа № 420/1453/14ц
Погорєлий Андрій Віталійович, справа № 420/23/15ц
09.04.2015 p.
Заблодська Ольга Олександрівна, справа № 420/90/15ц
15.04.2015 p.
Чуплак Ганна Іванівна, справа № 420/1189/14-ц
Самотуга Ельміра Вілаятівна, справа № 420/207/15-ц
16.04.2015 p.
Радченко Олексiй Сергiйович, справа №420/122/15ц
Овчаренко Микола Миколайович, справа №420/128/15ц
17.04.2015 p.
Микитенко Святослав Ігорович, справа № 420/1215/14-ц
Чумакова Марина Валеріївна, справа № 420/373/15ц
Ковтун Едуард Юрійович, справа № 420/374/15ц
Ростовцев Руслан Вікторович, справа № 420/362/15-ц
Дворак Віктор Людвігович, справа № 420/355/15-ц
Кравцов Микола Іванович, справа № 420/367/15-ц
Машкова Надія Станіславівна, справа № 420/363/15-ц
Нізов Сергій Сергійович, справа №420/364/15-ц
Уткін Андрій Ігорович, справа № 420/1220/14-ц
Тєльнова Людмила Павлівна, справа №420/361/15-ц
20.04.2015 p.
Заворотнюк Михайло Сергійович, справа №420/278/15-ц
Речин Сергій Леонідович, справа № 420/285/15-ц
Пустиннікова Людмила Миколаївна, справа № 420/144/15ц
Поварова Альона Iгорiвна, справа № 420/295/15ц
Дубова Лілія Миколаївна 
Можевітін Андрій Олександрович, справа №420/294/15-ц
Тихонов Анатолій Олександрович, справа № 420/280/15-ц
Лисицький Анатолій Іванович 
Гуменюк Лариса Миколаївна, справа № 420/400/15-ц
Ліцкевич Олександр Петрович, справа № 420/380/15-ц
Сергєєва Валентина Вікторівна, справа № 420/412/15-ц
Льовочкін Євген Васильович, справа № 420/296/15ц
Несвіт Олександр Миколайович, справа № 420/382/15-ц
21.04.2015 p.
Куприянчук Василь Іванович, справа № 420/300/15-ц
Кулiков Юрiй Михайлович, справа № 420/290/15-ц
Серпокрил Сергій Валерійович, справа № 420/291/15-ц
Аюков Юрій Рафаельєвич, справа №420/292/15-ц
Бірюков Дмитро Олександрович, справа № 420/1079/14-ц
23.04.2015 p.
Євтушенко Олександр Андрійович, справа № 420/1080/14-ц
Дмітрієнко Юрій Васильович, справа №420/1178/14-ц
Попов Андрій Геннадійович, справа № 420/1125/14-ц
Коржова Ольга Володимирівна, справа № 420/1175/14-ц
Фрольченко Павло Леонідович, справа №420/1184/14-ц
Ретівов Сергій Олександрович, справа №420/1086/14-ц
Фоменко Павло Володимирович, справа № 420/1173/14-ц
24.04.2015 p.
Кравцов Віталій Павлович, справа № 420/1188/14-ц
28.04.2015 p.
Чернова Галина Вікторівна, справа № 420/333/15-ц
Макаренко Людмила Анатолiївна, справа № 420/321/15-ц
Матошвiлi Автандiл Петрович, справа №420/1300/14-ц
Жуков Олександр Миколайович, справа №420/346/15-ц
Шаміров Назар Гаварович, справа № 420/1247/14-ц
Кудренко Анатолій Анатолійович, справа № 420/323/15-ц
29.04.2015 p.
Савченко Олексій Володимирович 
Федоров Денис Юрійович, справа №420/329/15-ц
Корольов Іван Миколайович, справа №420/344/15-ц
Макарова Галина Іванівна, справа № 420/345/15-ц
Білоусов Олександр Олександрович, справа № 420/332/15-ц
30.04.2015 p.
Кондурцев Юрій Анатолійович, справа № 420/356/15-ц
Переверзєва Світлана Володимирівна, справа № 420/347/15-ц
Зачепиленко Наталія Василівна, справа № 420/359/15-ц
Малікова Валентина Афанасівна, справа № 420/348/15-ц
14.05.2015 p.
Фащук Артур Борисович, справа № 420/481/15-ц
Дреєв Володимир Григорійович, справа № 430/1356/14-ц
Федін Олександр Вікторович, справа № 420/477/15-ц
15.05.2015 p.
Сичов Микола Володимирович, справа № 420/458/15-ц
Пустовий Юрій Павлович, справа № 420/462/15-ц
Краснопьоров Сергій Іванович, справа № 420/456/15-ц
Латинін Юхим Анатолійович, справа №  420/460/15-ц
18.05.2015 p.
Злобін Сергій Сергійович, справа №420/482/15-ц
Востєпанова Людмила Борисівна, справа № 420/383/15-ц
Коваленко Олександр Володимирович, справа № 420/461/15-ц
Міщенко Володимир Григорійович, справа №420/484/15-ц
Півник Надія Михайлівна, справа № 420/430/15-ц
Скидан Євген Владиславович, справа № 420/429/15-ц
Смолов Роман Володимирович, справа № 420/483/15-ц
19.05.2015 p.
Ковальова Ольга Миколаївна, справа № 420/449/15-ц
Корнєєв Юрій Валентинович, справа № 420/447/15-ц
Танабаш Дмитро Володимирович, справа № 420/434/15-ц
Яременко Петро Володимирович, справа №420/437/15-ц
Угрюмова Неля Анатоліївна, справа №420/433/15-ц
Ткаченко Євген Анатолійович, справа №420/450/15-ц
20.05.2015 p.
Гулько Тетяна Костянтинівна 
Буланов Олександр Геннадійович, справа №  420/523/15-ц
Онацький Володимир Іванович, справа №420/490/15-ц
21.05.2015 p.
Найдіна Наталія Борисівна, справа № 420/513/15-ц
Волков Валентин Павлович, справа №  420/512/15-ц
Лисенко Михайло Олександрович, справа № 420/515/15-ц
25.05.2015 p.
Макарова Анжелiка Олександрiвна, справа №  420/541/15-ц
Побігайло Любов Вікторівна, справа № 420/545/15-ц

Промогайбенко Наталія Миколаївна, справа № 420/544/15-ц
Єрохін Євген Миколайович, справа №420/539/15-ц
26.05.2015 p.
Щебетовська Олена Юріївна, справа № 420/527/15-ц
Воробйов Микола Борисович, справа № 420/551/15-ц
Сімонов Сергій Леонідович, справа № 420/524/15-ц
Обухов Олександр Фотійович, справа № 420/526/15-ц
Міхєєв Сергій Володимирович, справа №  420/525/15-ц
Кривуца Володимир Анатолійович 
27.05.2015 p.
Бурнішова Віолетта Олександрівна, справа № 420/557/15-ц
Сухаревський Павло Миколайович, справа № 420/601/15-ц
Саруханян Едуард Шайваладович, справа №  420/652/15-ц
Лоцман Свiтлана Федорiвна, справа №  420/550/15-ц
Журавльов Сергій Сергійович, справа №  420/475/15-ц
29.05.2015 p.
Орлов Олександр Миколайович
Штромило Андрій Вікторович, справа №420/654/15-ц
Варапаєв Микола Миколайович, справа №420/658/15-ц
02.06.2015 p.
Гетьманський Ігор Валентинович, справа №  420/619/15-ц
03.06.2015 p.
Пантикін Андрій Іванович, справа №420/710/15-ц
Ростовцев Віталій Вікторович, справа № 420/723/15-ц
05.06.2015 p.
Сапінська Анжела Михайлівна, справа №  420/750/15-ц
Гальцев Олександр Володимирович 
08.06.2015 p.
Карпенко Людмила Анатоліївна 
Братченко Михайло Олександрович
Сімоненко Андрій Олександрович 
Ківель Олександр Вікторович, справа №420/776/15-ц
Ткаченко Олена Євгенівна, справа № 420/706/15-ц
09.06.2015 p.
Гвоздаков Сергій Семенович
Єрмоленко Іван Сергійович
Чарой Віктор Васильович
Григорьєв Вадим Валерійович
Медведчук Світлана Юріївна
10.06.2015 p.
Коваленко Андрій Володимирович 
Злобін Сергій Сергійович
Горбачов Володимир Вікторович
Вороніна Олена Олександрівна
Комарова (Білик) Олена Мар'янівна
11.06.2015 p.
Кузьминська Марина Вікторівна, справа №420/1143/15-ц
Бірюков Єгор Сергійович
Скачкова Надія Олексіївна, справа №420/1138/15-ц
Дазиденко Інесса Вікторівна 
12.06.2015 p.
Журавльов Олексій Борисович, справа № 420/1055/15-ц
15.06.2015 p.
Недосєка Марина Володимирівна, справа №  420/1124/15-ц
22.06.2015 p.
Шакало Володимир Васильович, справа №  420/712/15-ц
Ковальова Людмила Анатоліївна, справа №420/714/15-ц
30.06.2015 p.
Кондратенко Тетяна Анатоліївна, справа №  420/1226/15-ц
Голубов Андрій Володимирович 
01.07.2015 p.
Садимак Василь Андрійович, справа № 420/1238/15-ц
Кумова Тетяна Володимирівна , справа №420/1250/15-ц
Ткаченко Яна Михайлівна, справа № 420/1234/15-ц
Шишова Марія Павлівна, справа № 420/1281/15-ц
Уманець Андрій Михайлович 
Попова Катерина Михайлівна, справа № 420/1288/15-ц
Сидоренко Василь Васильович, справа № 420/1283/15-ц
Колоскова Віра Петрівна, справа № 420/1245/15-ц
02.07.2015 p.
Соловйова Марина Володимирівна 
Миряха Сергій Володимирович, справа №  420/1286/15-ц
06.07.2015 p.
Тиханкина Світлана Валентинівна, справа № 420/1433/15-ц
07.07.2015 p.
Максимова Вікторія Вікторівна, справа № 420/1378/15-ц
Бойко Олександр Вікторович 
Кулик Іван Іванович, справа №420/1310/15-ц
Зименко Олександр Анатолійович 
08.07.2015 p.
Глушков Іван Сергійович, справа № 420/1504/15-ц
Чуприна Олександр Вікторович 
Тімошенко Андрій Олександрович, справа № 420/1501/15-ц
09.07.2015 p.
Бочарова Юлія Миколаївна, справа № 420/1345/15ц
13.07.2015 p.
Пашник Василь Михайлович, справа №  420/1432/15-ц
Сандрікова Тетяна Вячеславівна, справа № 420/1466/15-ц
Шанін Сергій Ігорович, справа №420/1479/15-ц
14.07.2015 p.
Панфілов Сергій Анатолійович 
Орлов Олексій Валентинович, справа № 420/1416/15-ц
Білоконь Ганна Олександрівна, справа № 420/1463/15-ц
Мазур Тетяна Євгенівна, справа №420/1418/15-ц
Скрипкін Сергій Євгенійович 
Лиховайда Олександр Вячеславович, справа № 420/1384/15-ц
Кiндюк Олена Iванiвна, справа № 420/1539/15-ц
Григорова Ольга Володимирівна 
Ячинова Олена Василівна, справа № 420/1391/15-ц
Сухляк Людмила Олександрівна, справа №420/1421/15-ц
Демотко Олена Володимирівна, справа №420/1482/15-ц
Пасічник Олександра Борисівна, справа № 420/1485/15-ц
15.07.2015 p.
Тарасов Микола Віталійович, справа №420/1464/15-ц
Гореліков Олександр Олександрович, справа № 420/1490/15-ц
Осіпченко Олександр Андрійович 
Аношкіна Тетяна Миколаївна, справа № 420/1534/15-ц
Денісов Дмитро Олегович, справа №420/1531/15-ц
Хохоляк Мирослава Юріївна, справа №  420/1386/15-ц
Стариков Костянтин Сергійович, справа № 420/1537/15-ц
16.07.2015 p.
Сенченко Геннадій Анатолійович, справа № 420/1486/15-ц
21.07.2015 p.
Савчук Олександр Миколайович, справа № 420/1154/15-ц
Коршик Любов Миколаївна, справа № 420/837/15-ц
04.08.2015 р.
Сачлі Олена Савеліївна, справа № 420/1636/15-ц 
17.08.2015 p.
Смішко Лідія Миколаївна, справа № 420/1530/15-ц
Майборода Ігор Володимирович, справа №420/1525/15-ц
Бобришев Олександр Анатолійович, справа № 420/1550/15-ц
Галик Василь Миколайович, справа № 420/1574/15-ц
Сухомлінов Володимир Борисович, справа № 420/1551/15-ц
18.08.2015 p.
Чаков Олександр Олександрович, справа № 420/1259/15-ц
Ахмадулліна Галина Олексіївна, справа № 420/1262/15-ц
21.08.2015 p.
Агаджанов Станіслав Едуардович, справа № 420/1419/15-ц
Черенков Василь Михайлович, справа № 420/1308/15-ц
27.08.2015 p.
Крюков Юрій Борисович, справа №420/1552/15-ц
28.08.2015 р.
Євсєєва Олена Михайлівна, справа № 420/1529/15-ц
01.09.2015 p.
Фостій Віктор Селиверстович, справа №420/1370/15-ц
Гольєва Неллі Володимирівна, справа № 420/1367/15-ц
Волчанський Павло Романович 
02.09.2015 p.
Чернишова Наталія Юріївна, справа №420/1538/15-ц
04.09.2015 p.
Гасанов Віталій Аскерович 
Алімов Володимир Андрійович, справа № 420/1366/15-ц
Глушич Олексій Володимирович, справа № 420/1361/15-ц
07.09.2015 p.
Третьяк Микола Олексійович, справа № 420/1605/15-ц
Владикіна Олена Анатоліївна, справа №420/1597/15-ц
Корнєєва Олена Олександрівна, справа № 420/1638/15-ц
Краснобокий Олег Анатолійович, справа № 420/1637/15-ц
Степанова Людмила Сергіївна, справа №420/1658/15-ц
Лукашенко Галина Павлівна, справа №420/1646/15-ц
Каблучко Олексій Геннадійович, справа № 420/1657/15-ц
Солоненко Сергій Михайлович, справа № 420/1641/15-ц
Ковальов Дмитро Володимирович 
08.09.2015 p.
Безуглова Оксана Василівна, справа № 420/1254/15-ц
10.09.2015 p.
Гурєєв Володимир Васильович, справа №420/1639/15-ц
21.09.2015 р.
Чигринов Олександр Миколайович, справа № 420/1412/15-ц
Рублинська Олена Вікторівна, справа №420/1576/15-ц
Лєбєдєва Наталя Юріївна, справа № 420/1388/15-ц
Арензбург Юрій Ісайович, справа №420/893/15-ц
Лєбєдєва Валентина Володимирівна, справа №  420/1476/15-ц
Мікульська Марія Володимирівна, справа № 420/1579/15-ц
Савчук Олександр Миколайович, справа № 420/891/15-ц
Кенюк Павло Михайлович, справа № 420/1502/15-ц
Саломахіна Світлана Іванівна, справа № 420/1293/15-ц
23.09.2015 p.
Морозова Людмила Iванiвна 
25.09.2015 p.
Багдасаров Григорій Сергійович, справа № 420/1575/15-ц
28.09.2015 p.
Гречаник Наталія Вікторівна, справа № 420/1257/15-ц

Суддя Д. С.Тарасов

про стягнення заборгованості  судом були ухвалені заочні рішення, по-
зовні вимоги задоволені повністю або частково.

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

У зв’язку зі зміною діючого законодавства України (зміна ціни на
газ, електроенергію, водопостачання) ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇН-
СЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР» інформує мешканців будинків за
адресами: просп. В. Лобановського, 4-Ж; просп. В. Лобановського,
6-В; просп. В. Лобановського, 6-Г; просп. В. Лобановського, 6-Д; вул.
Смілянська, 15, що тарифи на комунальні послуги з централізованого
опалення та постачання гарячої води для розрахунків з населенням
розраховані згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
01.06.2011 № 869 та надані до виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) для населення.

Структура розрахункових тарифів на послуги з централізованого
опалення та постачання гарячої води для здійснення розрахунків

з населенням

Вартість витрат з проведенням періодичної повірки, обслугову-
вання і ремонт квартирних засобів обліку теплової енергії, в т.ч. їх
демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нарахову-
ється ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР», як вико-
навцю послуг з централізованого опалення:

Жовтень, квітень по 15,62 грн з ПДВ
Листопад – березень по 31,24 грн. з ПДВ 

Зауваження та пропозиції приймаються на електронну адресу ТОВ
«ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР»: info@puec.com.ua
(з обов’язковим зазначенням у Темі «Зауваження та пропозиції»)
або в письмовому вигляді за адресою: м. Київ, вул. М. Берлінського,
15., тел. (044) 220-05-45 протягом двадцяти календарних днів від
дня публікації цього оголошення в робочі години з 9-00 до 18-00 з
понеділка до п’ятниці.

Детальна інформація на сайті 
puec.com.ua та на стендах у під’їздах

Біловодський райсуд Луганської обл.
(Луг. обл., смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30) викликає як відповідачів по
справах за позовами КС «Компаньйон»
про відновлення втраченого судового
провадження на 20.10.2016 р:

10.00 – Діткевич Михайла Григоро-
вича, 1955 р.н., м. Чевонопартизанськ,
Луг. обл.;

10.15 – Живага Валентину Євгенівну,
1950 р.н., с. Шахтарське, м. Свер-
дловськ, Луг. обл.;

10.30 – Федоренко Тамару Макси-
мівну, 1955 р.н., м. Свердловськ, Луг.
обл.;

10.45 – Кравчук Аллу Іванівну, 1950
р.н., м. Свердловськ, Луг. обл.

У разі неявки справу розглянуть без
вашої участі згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Сватівський районний суд Луган-

ської області, розташований за адре-

сою: Луганська область, м. Сватове,

пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає

Кіріченка Віктора Івановича, ІНПП

2093717537, як відповідача в судове

засідання по цивільній справі 

№ 426/2054/15-ц за позовом ПАТ

«Просто-страхування» до Кіріченка

Віктора Івановича про відшкодування

шкоди, що відбудеться о 12.00 год.

12 жовтня 2016 року.

Суддя О. М. Попова

Оболонський районний суд 
м. Києва викликає в судове засідання
Кулагіна Дмитра Олеговича як відпо-
відача по цивільній справі 
№ 2/756/4071/16 (756/7345/16-ц) за
позовом Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України до Кулагіна
Дмитра Олеговича про стягнення ви-
трат, пов’язаних з утриманням у ви-
щому навчальному закладі.

Судове засідання відбудеться 19
жовтня 2016 р. о 09.00 годині в при-
міщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Рубіжанський міський суд викликає Бєлова Воло-
димира Петровича у судове засідання як відповідача
у цивільній справі № 425/1096/16-ц за позовною за-
явою ПАТ «Приватбанк» до Бєлова Володимира Пет-
ровича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 13.10.2016 року о 09.30 годині в примі-
щенні Рубіжанського міського суду за адресою: 
м. Рубіжне, вулиця Миру, 34, каб. 11-а.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 21.10.2016 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Рубіжанський міський суд викликає Яценка Юрія
Вікторовича у судове засідання, як відповідача у ци-
вільній справі № 425/1095/16-ц за позовною заявою
ПАТ «Приватбанк» до Яценка Юрія Вікторовича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться
13.10.2016 року о 09.00 годині в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, ву-
лиця Миру, 34, каб. 11-а.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 21.10.2016 року о 09 годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Рубіжанський міський суд викликає Кривенка
Сергія Ігоровича у судове засідання як відповідача у
цивільній справі № 425/1692/16-ц за позовною за-
явою ПАТ «Приватбанк» до Кривенка Сергія Ігоро-
вича про стягнення заборгованості, яке відбудеться
13.10.2016 року о 10.30 годині в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, ву-
лиця Миру, 34, каб. 11-а.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 21.10.2016 року о 10 годині 30 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Рубіжанський міський суд викликає Рзаєву Ната-
лію Валеріївну у судове засідання як відповідача у
цивільній справі № 425/1509/16-ц за позовною за-
явою ПАТ «Приватбанк» до Рзаєвої Наталії Валері-
ївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться
13.10.2016 року о 10.00 годині в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, ву-
лиця Миру, 34, каб. 11-а.

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 21.10.2016 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Первомайський міськрайонний суд Харківської
області викликає Доропей Євгенію Вікторівну,
08.07.1960 року народження, в судове засідання,
призначене на 18.10.2016 року о 10 годині 00 хвилин
по цивільній справі № 632/1644/16-ц, провадження
№ 2/632/689/16 за позовом ТОВ «Українська боргова
компанія» до Доропей Євгенії Вікторівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Адреса суду: 64107, Харківська область, м. Пер-
вомайський, вул. Бугайченко, 34, зал судових засі-
дань № 3 (2-й поверх).

Суддя А. В. Росоха

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання відповідача Вахничеву
Світлану Юріївну для розгляду цивільної справи за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Вахничевої Світлани
Юріївни про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 24 жовтня 2016 року о 08 годині 00 хвилин
(резервна дата судового засідання 28 жовтня 2016
року о 08 годині 00 хвилин) в приміщенні Новоп-
сковського районного суду за адресою: вул. Україн-
ська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Болградський районний суд Одеської області повідомляє як
відповідачів: Витюк Вячеслава Борисовича та Витюк Олександра
Вячеславовича, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул.
Октябрська, 2, м. Запоріжжя, що 27.10.2016 року о 09.30 годині
в залі судового засідання № 7 Болградського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград, вул.
25 Серпня, № 192 відбудеться судове засідання по цивільній
справі № 497/1496/16-ц за позовом Станєвої Марії Петрівни до
Витюк Вячеслава Борисовича та Витюк Олександра Вячеславо-
вича про визнання договору купівлі-продажу дійсним та ви-
знання права власності.

У разі неявки в судове засідання Витюк Вячеслава Борисо-
вича та Витюк Олександра Вячеславовича справа буде розгля-
нута за їх відсутністю. 

Суддя В. А. Раца

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає як відповідача Левківську Валентину Іванівну
у справі за позовом Руминської Ніни Олександрівни
до Левківської Валентини Іванівни про визнання
особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням, розгляд якої відбудеться
27.10.2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Коро-
льовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 332.

У разі неявки у судове засідання відповідача без
поважних причин справа буде розглянута у її відсут-
ність на підставі наявних доказів.

Суддя Н. М. Анциборенко

 

Найменування 

централізованого 
опалення 

постачання гарячої 
води за умови 
підключення 

рушникосушильників  
до системи гарячого 

водопостачання 
за 1 Гкал за 1 

кв.м/рік 
грн/куб.м 

Собівартість власної 
теплової енергії 

8050,64 19,88 54,61 

Витрати на утримання 
абонентської служби 

43,61 0,11 1,15 

Витрати на періодичну 
повірку квартирних 
засобів обліку 

- - 0,42 

Витрати на придбання 
води для послуги  
з гарячого 
водопостачання  

- - 5,11 

Решта витрат, крім 
послуг банку 

23,39 0,06 0,62 

Собівартість послуг, 
без урахування послуг 
банку 

8117,64 20,05 61,91 

Послуги банку 120,76 0,30 0,86 
Повна планова 
собівартість послуг  

8238,40 20,35 62,77 

Планові тарифи  
на послуги з ПДВ 

1224,36 24,42 75,32 
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ПоГода На заВТра

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 9 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +4   +9      +8 +13
Житомирська +3   +8      +8 +13
Чернігівська +4   +9      +8 +13
Сумська +5 +10      +9 +14
Закарпатська +1   +6    +10 +15
Рівненська +1   +6      +8 +13
Львівська +1   +6      +8 +13
Івано-Франківська +1   +6      +9 +14
Волинська +1   +6      +8 +13
Хмельницька +1   +6      +8 +13
Чернівецька +1   +6    +10 +15
Тернопільська +1   +6      +8 +13
Вінницька +2   +7    +10 +15

Oбласть Нiч          День
Черкаська +4     +9      +9  +14
Кіровоградська +4     +9   +10  +15
Полтавська +5   +10   +10  +15
Дніпропетровська +6   +11   +11  +16
Одеська +4     +9   +14  +19
Миколаївська +5   +10   +13  +18
Херсонська +6   +11   +13  +18
Запорізька +7   +12   +12  +17
Харківська +8   +13   +12  +17
Донецька +8   +13   +13  +18
Луганська +8   +13   +13  +18
Крим +8   +13   +14  +19
Київ +6     +8   +10  +12

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Міжнародний проект
навчає молодь
спілкуватися

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ПОЧУТИ БЛИЖНЬОГО. Одразу в кількох областях України запо-
чатковано пілотний проект «Молодь дебатує»,  спрямований на роз-
виток комунікативних навичок та критичного мислення у молодих ук-
раїнських  громадян, яких навчають не лише  грамотно відстоювати
власні погляди, а й поважати позицію співрозмовника, дискутуючи на
суспільно важливі теми. Цей пілотний етап реалізують на базі восьми
шкіл Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Харківської об-
ластей протягом червня — грудня 2016 року. Зокрема на Запоріжжі
його учасниками стануть Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ
ступенів № 23 та Запорізька спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ сту-
пенів «Січовий колегіум». Реалізацію проекту взяли на себе партнер-
ські організації «Internationales Haus Sonnenberg» та «EdCamp Ukrai-
ne» за підтримки Департаменту освіти і науки Запорізької ОДА та За-
порізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

За даними організаторів проекту, найважливішим аспектом у ме-
тодиці «Jugend debattiert» є те, що, начебто «граючи за себе», учас-
никам необхідно також уміти працювати в команді, не лише обстою-
вати власну позицію, а й дослухатися до думки інших. За задумом,
переможцями визнаватимуть не тих, хто найактивніше висловлюєть-
ся, а тих, хто дає можливість усім учасникам діалогу  максимально
долучитися до обговорення, сприяє продуктивності дискусії, макси-
мально просуває дебати вперед, сприяючи глибокому й різнобічному
висвітленню  проблеми. 
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оГолошеННя

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Національна збірна Ук-
раїни з футболу впер-

ше в своїй історії не може
здобути перемогу протягом
шести офіційних матчів по-
спіль. Ось і в четвер підо-
пічні Андрія Шевченка зве-
ли внічию протистояння  з
командою Туреччини в
другому турі кваліфікацій-
ного раунду Чемпіонату
світу 2018 року.

Андрій Шевченко майже
не здивував стартовим
складом. Місце в нападі
прогнозовано зайняв Кра-
вець, адже Артем має ігро-
вий час та вже забиває голи
за іспанську «Гранаду». У
півзахист виправдовувати
довіру тренера були від-
правлені талановиті Кова-
ленко та Зінченко. Євген
Хачеріді, хоч і вирушив з
командою до Туреччини, та
ще не повністю відновився
після травми. Тож захища-
ти ворота П’ятова у цен-
тральній зоні випало парі
його одноклубників з
«Шахтаря» — Кучеру та
Ордецю.

Фатіх Терім обрав на
матч з Україною збалансо-
вану схему 4—4—2 із Чал-
ханоглу  як дирижера лінії
півзахисту. У напад тренер
дещо несподівано  відря-
див двох не найдосвідчені-
ших, але дуже амбіційних
форвардів, які ще вчора
були майбутньою, а нині   є
теперішньою силою збірної
Туреччини — Тосуна та
Унала.

Стартову активність тур-
ків, шалено підтримуваних
уболівальниками, українці
перебороли   швидко. Поча-
ток був багатообіцяючим:
нові тактичні перебудови
від тренерського штабу Ан-
дрія Шевченка,  пресинг та
серйозне налаштування на
гру ледь не принесли ре-
зультат вже на 6-й хвилині,
коли Зінченко обікрав у
центрі поля Туфана.
Контрвипад 3  на  3 завер-
шився тим, що захисники
заблокували спробу удару
від Ярмоленка, а добивання
від Зінченка було надто
слабким для взяття воріт.

Українці шукали далі
шляхи до воріт Бабаджана,
і воротар ще двічі був зму-
шений демонструвати ре-
акцію після двох спроб
дальніх ударів Коноплянки.
Але фірмовий ігровий при-
йом Євгена був тільки ро-
зігрівом для українських
уболівальників, які вже не-
забаром побачили два голи
від Ярмоленка та Кравця.
Спочатку Артем заробив
пенальті, а Ярмоленко його
реалізував. А за три хвили-
ни вже Андрій віддав борг

своєму одноклубникові,
який востаннє відзначився
за національну команду ще
в матчі відбору ЧЄ-2016 зі
збірною Білорусі. Ярмолен-
ко відгукнувся на блискучу
діагональ від Степаненка з
власної половини поля,
скинув м’яч під удар Крав-
цю — і той не залишив
шансів голкіперу.

Міг Артем  взагалі похо-
вати інтригу в матчі на 41-й
хвилині, та, на жаль, не
скористався відмінною на-
вісною передачею Зінчен-

ка, пробивши із семи метрів
вище воріт. А ось турки свій
шанс забити «у роздягаль-
ню» використали: у ком-
пенсований арбітром час
вдало до стандарту долу-
чився Туфан, який резуль-
тативно замкнув ближню
стійку.

Ще одну забійну нагоду
мав Кравець вже після пе-
рерви. Все почалося з рей-
ду Соболя лівим флангом і
комбінації-стінки з Коноп-
лянкою, а закінчилося уда-
ром Кравця в голкіпера,

після чого м’яч влучив у по-
перечину.

Щоправда, каркас воріт
одного разу допоміг і нашій
команді — це Тосун потуж-
ним ударом струсонув стій-
ку українських воріт. На
67-й хвилині Мор вийшов
на ударну позицію і пробив
у ближній кут,  П’ятов  пе-
ревів  м’яч на кутовий. Та
наступного моменту — пе-
нальті —український голкі-
пер вже не допоміг. Чалха-
ноглу, який врятував тур-
ків від поразки в Хорватії у
першому турі, не схибив і
цього разу.

На післяматчевій прес-
конференції Андрій Шев-
ченко в своєму експрес-
аналізі зазначив, що гра
складалася згідно  з планом
тренерського штабу «си-
ньо-жовтих» протягом 80
хвилин зустрічі: «Україна
показала хороший рівень
футболу. Хотілося, щоб піс-
ля рахунку 2:0, він був кра-
щим. Але турки мобілізува-
лися після голу «в роздя-
гальню», це дуже допомог-
ло їм морально. Вони стали
більше використовувати
фланги, де у суперників
з’явилася перевага, а в ос-
танні 10 хвилин хлопці не
могли пресингувати опо-
нентів. Десь нашій команді
не вистачило сил».

Утім, матч із Туреччиною
вже історія. Завтра в Кра-
кові наша команда зіграє з
непростим суперником,
якого не слід недооцінюва-
ти попри розгром від хорва-
тів.

«Я вже казав, що в нас
одна з найважчих груп, яку
можна було уявити. Чотири
команди-учасниці фіналь-
ної частини Євро-2016. Це
хороші команди із  значним
потенціалом. Після двох
проведених ігор ще зарано
говорити про турнірну таб-
лицю», — підсумував Ан-
дрій Шевченко. 

Не було б запізно.

Збірна України: 
ще мінус два очки
ПРИРОДНИЙ ВІДБІР. Тренерський план виконували 
до 80-ї хвилини, гра ж бо триває 90

Дніпровський районний суд м. Києва розглядає цивільну справу
за позовною заявою Башловки Антона Миколайовича до Сущенка
Олега Вікторовича про відшкодування матеріальної та моральної
шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Відповідач у справі Сущенко Олег Вікторович викликається 
на 01 грудня 2016 року о 12 год. 30 хв. до суду (02105, м. Київ,
вул. О. Кошиця 5, каб. 109) для участі у розгляді справи по суті.

Сущенку Олегу Вікторовичу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Н.Є. Арапіна

ТАБЛО «УК»
ЧС-2018. Кваліфікація. Група «I»
Туреччина — Україна — 2:2 � � 
Голи: Туфан (45+1), Чалханоглу
(81),  Ярмоленко (24), Кравець
(27)
Косово —  Хорватія — 0:6 � � 
Голи: Манджукич (6, 24, 35), Міт-
рович (68), Перишич (83), Н. Калі-
нич (90+2)
Ісландія — Фінляндія — 3:2 � 
Голи: Арнасон (37), Фіннбогасон
(90+1), Р. Сігурдссон (90+6),  Пукіі
(21), Лод (39) 

                       І   В  Н  П    М    о
1 Хорватія     2   1   1   0   7-1   4
2 Ісландія      2   1   1   0   4-3   4
3 україна       2   0   2   0   3-3   2
4 Туреччина  2   0   2   0   3-3   2
5 косово        2   0   1   1   1-7   1
6 Фінляндія   2   0   1   1   3-4   1

А студенти виграли!
Днями на стадіоні «Динамо» ім. В. Лобановського за ініціати-

ви керівництва Федерації футболу України відбувся фінал
«Кубка дружби — 2016». У фіналі зустрічалися студентська
збірна України та збірна студентів з Марокко, повідомляє офі-
ційний сайт ФФУ.

Фінальний матч завершився перемогою української збірної з
рахунком 2:1.  Спочатку ініціативу взяли опоненти наших хлоп-
ців і на 21-й хвилині гри відкрили рахунок, та  вже наприкінці
першого тайму українець Артем Щербань зрівняв рахунок. Ос-
таточну крапку в цьому поєдинку поставив Сергій Михтик, який
реалізував пенальті,  цей м’яч став для української команди  зо-
лотим.

Як зазначив віце-президент ФФУ Вадим Костюченко, пере-
можці цьогорічних змагань поїдуть на Кубок дружби до Порту-
галії. Він також висловив намір зробити турнір регулярним: «Ми
одні з перших, хто організував проект, який зміг об’єднати сту-
дентів із різних країн світу», — наголосив функціонер.

кубок дружби

Артем Кравець: треба було забити ще, 
може, не наздогнали б …


