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Розпорядження Кабінету Міністрів 
України «Про передачу мостових 
металоконструкцій до сфери 
управління Державного агентства 
автомобільних доріг»

Механізми 
ПАРЄ виявилися 
неефективними 
проти російської 
агресії

ГеоПоЛІтИкА

міністр оборони про особливості характеру 
захисників україни

І пенсії зростуть, 
і вік не зміниться

АКЦЕНТ. 1 грудня 2016 року відбудеться чергове підви-
щення розміру пенсій на 10%. Про це заявив віце-прем’єр-
міністр Павло Розенко. «1 травня відбулося підвищення 
розміру мінімальної пенсії і прожиткового мінімуму на 6%, 
і з 1 грудня заплановано ще одне підвищення мінімально-
го розміру пенсії майже на 10%», — сказав він. Нововведен-
ня стосуватиметься майже семи мільйонів українських пен-
сіонерів.

Віце-прем’єр-міністр також повідомив, що питання підви-
щення пенсійного віку вже знято з порядку денного. Його 
немає і в меморандумі про співпрацю України з МВФ. «Не-
має наших зобов’язань щодо підвищення пенсійного віку і 
очевидно, що уряд не вноситиме жодних ідей про підвищен-
ня пенсійного віку найближчим часом», — зазначив він.

Павло Розенко вважає цю дискусію недоречною, по-
відомляє прес-служба віце-прем’єра. Спершу слід поліп-
шити якість життя в країні і збільшити його тривалість на 
7—10 років.

ЦИтАтА днЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:

ЦИФРА днЯ

34,2 млрд грн
становило зростання місцевих 

бюджетів у січні – вересні порівняно 
з торішніми показниками   

«Найбільша 
цінність нашої армії — 

її люди, які патріотично 
налаштовані, здатні 
на мужні та героїчні 

вчинки, здатні 
швидко навчатися 

нового».

З днем 
захисника України!

АктуАЛЬно. «Пам’ятка учасникам АТО» з роз’ясненнями 
щодо пільг, прав і гарантій соціального захисту 
військовослужбовців та членів їхніх родин
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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 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ
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�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Оголошення
про скликання позачергових Загальних зборів засновників Сумської товарної біржі

«Сумиагропромбіржа»

Сумська товарна біржа «Сумиагропромбіржа», код ЄДРПОУ 23820266, з місцезнаходжен-
ням: Україна, м. Суми, вул. Супруна, буд. 3/1 повідомляє про проведення 15 листопада 2016
року об 11-00 год. позачергових Загальних зборів засновників Сумської товарної біржі «Су-
миагропромбіржа».

Збори проводимуться за адресою: Україна, м. Суми, вул. Супруна, буд. 3/1 (поверх 1).
Реєстрація засновників для участі у загальних зборах розпочнеться о 09-45 год. та закін-

читься о 10-30 год.
Засновникам та (або) їх представникам при реєстрації необхідно підтвердити свої повно-

важення для участі у Зборах. 
Порядок денний Зборів:

1. Обрання голови, секретаря Зборів. 
2. Обговорення поточної ситуації на Сумській товарній біржі «Сумиагропромбіржа», визна-

чення основних напрямків та планів роботи на 2017 рік.
3. Зміна персонального складу Біржового комітету Сумської товарної біржі «Сумиагропром-

біржа».
4. Зміна назви Сумської товарної біржі «Сумиагропромбіржа».
5. Затвердження Статуту у новій редакції та проведення обов’язкової державної реєстрації

змін.
6. Встановлення для засновників Сумської товарної біржі «Сумиагропромбіржа» періодичних

членських внесків, їх розміру, порядок та строки сплати.
Телефон для довідок: (0542) 660-436

Бородянський районний суд Київської області по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приватбанк» до Миська Святослава Лівоновича
про стягнення заборгованості викликає до суду (адреса: Київ-
ська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) Миська
Святослава Лівоновича, який проживає за останньою відомою
адресою: вул. Совхозна, 29-А, кв.16, м. Київ, як відповідача на
18 жовтня 2016 року на 09 годину 00 хвилин. У разі неявки
справа буде розглянута за Вашої відсутності. 

Суддя Д. Унятицький 

Старообільський районний суд Луганської області викликає:
Косьяненко Олену Василівну, яка проживає за адресою: Фаб-
рична, 6, м. Старобільськ, Луганської області як відповідача у
судове засідання по цивільній справі № 2/431/1270/16p., за по-
зовом Косьяненко О. В. про розірвання шлюбу, яке відбудеться
17 жовтня 2016 року о 08 годині 55 хв. в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя В. Ю. Колядов

Глухівський міськрайсуд (м. Глухів, вул. Києво-Московська,
30) викликає як відповідачку Безмолитовну Анну Ігорівну, 20
грудня 1994 року народження, на 10 годину 30 хвилин 19 жов-
тня 2016 року на розгляд цивільної справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк»
до Безмолитовної Анни Ігорівни про стягнення боргу за дого-
вором кредиту.

Суддя О. С. Демченко

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

Кутової Наталії Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором,
місце проживання якої невідомо, викликається на 20.10.2016 року о 15-00 годині,
до суду, каб. №3, для участі у розгляді справ по суті: (234/12538/16-ц);

Садовника Володимира Михайловича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, місце проживання якого невідомо, викликається на 20.10.2016
року о 16-00 годині, до суду, каб. №:3, для участі у розгляді справ по суті: 
(234/12534/16-ц).

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

Суддя Літовка В. B.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Медведєву Володимиру Миколайовичу,

22.06.1971 р.н., який проживає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Черняхівського, буд. 31, на підставі
ст.ст. 133, 135, 297-5, КПК України, Вам необхідно з’явитися
17 жовтня 2016 року до каб. № 308 слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Донецькій області, до слідчого в ОВС
Челах Ю. О., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь,
вул. Георгіївська, буд. 77, для проведення слідчих (проце-
суальних) дій за Вашою участю, а також врученні Вам не-
обхідних процесуальних документів у кримінальному
провадженні № 22014050000000445, за ч. 1 ст. 258-3 КК
України.

Українська державна корпорація 
з виконання монтажних і спеціальних 

будівельних робіт «Укрмонтажспецбуд»
(01601 ДСП, м. Київ, вул. Прорізна, 15)

Відповідно до Порядку проведення конкурсного
відбору керівників державних суб’єктів господарю-
вання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 03.09.2008 № 777, оголошує конкурсний
відбір на посаду керівника організації державної
форми власності – голови правління-директора Пуб-
лічного акціонерного товариства «Важпромелек-
тропроект», яке знаходиться за адресою: проспект
Науки, 56, м. Харків, 61072.

У конкурсі можуть брати участь громадяни Ук-
раїни, які мають відповідну вищу освіту, та досвід ус-
пішної роботи за фахом.

Детальна інформація щодо умов конкурсу, 
переліку необхідних документів, вимог 
до кандидатів тощо розміщена на сайті.

http://wvw.tpep.kharkiv.ua

Офіційне повідомлення 
ПАТ «Укртелеком»

З 21.10.2016 року для юридичних осіб впровад-
жуються нові пакети телебачення, що надаються для
абонентів послуги «TV Бізнес» (послуга надається
ТОВ «Діджітал Скрінз» (ТМ OLL.TV) за підтримки
ПАТ «Укртелеком»).

Отримати додаткову інформацію можна 
за телефоном Контакт-центру 0 800 506 801

(дзвінки безкоштовні в межах України з номерів
українських операторів) або на сайті 

www.ukrtelecom.ua.

Запорізький районний суд Запорізької області -
викликає у судове засідання, яке відбудеться 17
жовтня 2016 року о 15.30 годині в приміщенні Запо-
різького районного суду Запорізької області за ад-
ресою: Запорізька область, 69089, м. Запоріжжя,
вул. Істоміна, 10, Лелюха Олександра Олександро-
вича: (останнє відоме місце реєстрації: Запорізька
обл. Запорізький р-н., смт Кушугум, вул. Миколи Го-
голя, буд. 5) як відповідача по цивільній справі 
№ 317/3364/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Лелюха Олександра Олександровича про стяг-
нення заборгованості.

Суддя Мінгазов Р. В.

Гусятинський районний суд Тернопільської області
викликає відповідача Андрущенка Богдана Юрійовича,
останнє відоме місце проживання якого було: м. Київ,
вул. Хорива, 22/4, по справі за позовом Андрущенко
Людмили Ігорівни до Андрущенка Богдана Юрійовича
про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, в судове
засідання, яке відбудеться 17 жовтня 2016 року о 09 год.
00 хв. в приміщенні суду за адресою: смт Гусятин, вул.
Героїв Майдану, 2 Гусятинського району Тернопільської
області. В разі неявки в судове засідання суд розгляда-
тиме справу у відсутності відповідачів за наявними у
справі доказами.

Суддя І. О. Лисюк

Новокаховський міський суд Херсонської області викли-
кає Коваленко Анжелу Миколаївну як відповідачку по ци-
вільній справі 661/2019/16-ц за позовом публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»
до Коваленко Анжели Миколаївни про стягнення заборго-
ваності, яка призначена на 20 жовтня 2016 року об 11 годині
00 хвилин та відбудеться в приміщенні Новокаховського мі-
ського суду Херсонської області за адресою: 74900, Херсон-
ська область, м. Нова Каховка, пр-т Дніпровський, 1 а.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка
вважається повідомленою про час і місце розгляду справи і
у випадку неявки відповідачки справа буде розглянута у від-
сутність відповідачки, на підставі наявних доказів.

Суддя Н. В. Матвєєва

Великоновосілківський районний суд Донецької об-
ласті в зв’язку з розглядом цивільної справи
220/1831/16-ц (провадження 2/220/651/16) за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Авраїмова Івана Борисовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором
повідомляє, шо судове засідання призначено на
21.10.2016 р. на 10-00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Доненька область Великоновосілківський район,
смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина
О. М. Суд викликає як відповідача Авраїмова Івана Бо-
рисовича. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
відповідача в судове засідання, справа буде розглянута
за його відсутності.

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає
в судове засідання як відповідача: Цепака Володимира Ярос-
лавовича, місце перебування якого невідоме, останнє місце
проживання: с. Костільники, вул. Шевченка, буд. 14, Бучаць-
кого району, Тернопільської області по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Цепака Володимира Ярославовича про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 09 год. 00 хв. 20 жовтня
2016 року в приміщенні Бучацького районного суду Терно-
пільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11.
Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки,
відповідач повинен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде розгля-
нуто у його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦГІК України за
наявними в ній доказами.

Суддя Р. О. Содомора

ДУ «Запорізький ОЛЦ МОЗ України»
(код ЄДРПОУ 38461727) повідомляє про реорганіза-
цію юридичної особи шляхом приєднання до ДУ
«Центр Громадського Здоров’я МОЗ України» (код
ЄДРПОУ 40524109) на підставі наказу МОЗ України
від 03.10.2016 р. № 1029 «Про завершення утво-
рення державної установи «Центр громадського
здоров’я України Міністерства охорони здоров’я Ук-
раїни».

Заявлення кредиторами своїх вимог до ДУ «Запо-
різький ОЛЦ МОЗ України» приймаються протягом
двох місяців відповідно до вимог чинного законо-
давства. Заяви про виконання зобов’язань прийма-
ються за місцезнаходженням юрособи та комісії з
реорганізації: 69037, м. Запоріжжя, вул. Рекордна,
27, т. 283-17-16, на ім’я голови комісії Терехова Ро-
мана Леонідовича у робочі дні. 

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа №310/4548/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Смигунова Віктора Олександровича,
Смигунової Ірини Володимирівни про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справи призначено на 17.10.2016 р. о 09
годині 30 хвилин в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя
Троценко Т. А., тел. (код 06153)3-55-31.

Суд викликає Смигунова Віктора Олександровича,
Смигунову Ірину Володимирівну як відповідачів.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. В разі
неявки відповідачів справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

Старобільський районний суд Луганської області викликає у су-
дові засідання з розгляду цивільних справ як відповідачів:

за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» про стяг-
нення заборгованості:

- о 13 годині 00 хв. – Молодцова Андрія Сергійовича, який мешкає
за адресою: Луганська обл., Антрацитівський район, с. Червона По-
ляна, вул. Первомайська, 20, Молодцова Сергія Володимировича,
який мешкає за адресою: Луганська обл., Антрацитівський район, 
с. Червона Поляна, вул. Радянська, 89, Дєдяєва Сергія Сергійовича,
який мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, вул. Політаєва,
64, як відповідачів по цивільній справі № 2/431/1240/16р.;

- о 13 годині 30 хв. – Рибачука Євгена Миколайовича, який мешкає
за адресою: Луганська обл., м .Антрацит, вул. Донецька, 50, Каняка
Олександра Васильовича, який мешкає за адресою: Луганська обл.,
м. Свердловськ, с. Верхнє-Тузлово, вул. Садова, 5, Єгорову Тетяну
Василівну, яка мешкає за адресою: Луганська обл., м. Антрацит, 
вул. Петровського, 73/21, як відповідачів по цивільній справі 
№ 2/431/1086/16р.

Розгляди справ відбудуться 17 жовтня 2016 року в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справи
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. В. Форощук

Біловодський районний суд Луганської області викликає в якості відповідачів
Завадського Сергія Олександровича, Завадську Ірину Олександрівну, Бондаренка
Ігоря Євгенійовича, Бондаренко Світлану Іванівну, Діденка Вадима Олександро-
вича, Діденко Інну Анатоліївну для участі в цивільних справах за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором, які відбу-
дуться 20 жовтня 2016 року до Завадського Сергія Олександровича, Завадської
Ірини Олександрівни о 16:00 годині; до Бондаренка Ігоря Євгенійовича, Бонда-
ренко Світлани Іванівни о 16:20 годині; до Діденка Вадима Олександровича, Ді-
денко Інни Анатоліївни о 16:40 годині; у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя В. А. Карягіна

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викликає як відповідачів
Васильченко Вікторію Леонідівну, Сухонос Христину Іванівну, Васильченка Ана-
толія Володимировича, які мешкають: Харківська область, с. Бригадирівка Ізюм-
ського р-ну, по справі № 623/1015/16-ц року за позовом ТОВ «Югран» до
Васильченко Вікторії Леонідівни,Фермерського господарства «Яровіт-1», Сухонос
Христини Іванівни, Васильченка Анатолія Володимировича про визнання понов-
лення договорів оренди землі та визнання недійсними договорів оренди в судове
засідання, яке відбудеться 18 жовтня 2016 року об 11 годині 00 хвилин.

Явка відповідачів Васильченко Вікторії Леонідівни, Сухонос Христини Іванівни,
Васильченка Анатолія Володимировича обов’язкова.

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

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52.
Суддя Т. Д. Бєссонова

Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу викликає Кулик Раїсу
Григорівну, 04 липня 1973 року народження, у судове засідання, при-
значене на 09.00 годину 18 жовтня 2016 року та 09.00 годину 20 жов-
тня 2016 року за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6 а, як
відповідача по цивільній справі 214/5437/16-ц за позовом Кулика Сер-
гія Володимировича до Кулик Раїси Григорівни, третя особа — Єфанов
Артем Русланович, про визнання права власності на нерухоме майно
за набувальною давністю. Суд попереджає, що у разі неявки відпові-
дача Кулик Раїси Григорівни у судове засідання, справа буде розгля-
нута у її відсутність і винесено заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК
України.

Суддя Н. Г. Ковтун

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 19 жовтня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні Чернігівського районного суду За-
порізької області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391,
Костенко Ірину Вікторівну, Костенка Павла Миколайовича, зареєстрованих за адресою: До-
нецька область, м. Хрестівка (Кіровське), вул. Цілинна, 2, як відповідачів по цивільній справі
№ 329/917/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Костенко Ірини Вікторівни, Костенка Павла
Миколайовича про стягнення заборгованості. 

Суддя Н. М. Пода

Соснівський районний суд м. Черкаси викликає в судове засідання в якості обви-
нуваченого Шушунова Віктора Павловича, 30.07.1968 року народження, уродженця
смт Цибулів Монастирищенського району Черкаської обл., зареєстрований: смт Ци-
булів, вул. Бурди, буд. 80, Монастирищенського району Черкаської обл., фактично
проживає за адресою: вул. Куйбишева, буд. 227, кв. 43, м. Донецьк.

Судове засідання відбудеться 18 жовтня 2016 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні
суду за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 231.

Суддя В. Л. Калашник

Втрачені суднові білети 

серії ЯОД-0413, ЯОД-0412, ЯОД-0212,

зареєстровані на МПП «Стімул», 

вважати недійсними.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми
знаходиться цивільна справа № 591/1009/16-ц за позо-
вом ТОВ «Сумитеплоенерго» до Алаєва Сергія Вік-
торовича про стягнення заборгованості за надані
послуги з централізованого опалення та поста-
чання гарячої води. Суд відповідно до ч. 9 
ст. 74 ЦПК України викликає Алаєва Сергія Вікто-
ровича, останнє відоме місце проживання: 
м. Суми, вул. Харківська, б. 32, кв. 24, як відпові-
дача по справі на 23 листопада 2016 року на 15.00
годину. Судове засідання відбудеться в приміщенні
суду за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, каб.
№ 407, 4-й поверх, головуючий суддя Грищенко О. В.
При собі необхідно мати документ, що посвідчує
особу. В разі неявки відповідача в дане судове за-
сідання, справа буде розглянута в його відсутність
за наявними матеріалами в справі.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна
справа за позовною заявою Косицької
Аліни Геннадіївни, третя особа: Косицька
Наталія Василівна до Територіальної гро-
мади Петровського району м. Донецька
про встановлення права власності на
спадкове майно.

Відповідач представник Територіальної
громада Петровського району м. До-
нецька викликається до каб. № 15 суду на
25.10.2016 року на 10 годину 30 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Суддя О. М. Ткачов

Голосіївський районний суд м. Києва
викликає відповідача Іванову Ольгу Воло-
димирівну, місце реєстрації: м. Київ, вул.
Велика Васильківська, буд. 66, кв. 24, у
судове засідання, що призначено 
на 11 листопада 2016 року на 09 годину
30 хвилин у цивільній справі 
№ 752/10532/16-ц, провадження по
справі 2/752/4403/16 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Іванової Ольги Володимирівни
про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна,
14-а, кабінет №26.

Суддя О. В. Мирошниченко

Приморський районний суд м. Одеси ви-
кликає в судове засідання у якості відпові-
дача Совінську Олену В’ячеславівну у
цивільній справі № 522/14611/16-ц за позо-
вом Совінського Романа Романовича до Со-
вінської Олени В’ячеславівни про розірвання
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 21 жовтня
2016 року об 11:30 годині у залі судових за-
сідань № 223 Приморського районного суду
м. Одеси, який розташований за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки
відповідача у судове засідання суд розгляда-
тиме справу за його відсутності, а також суд
зобов’язує повідомити про причини такої не-
явки.

Суддя С. О. Погрібний

Токмацький районний суд Запорізької
області викликає в судове засідання
Машкову Ірину Іванівну в якості відпові-
дача в цивільній справі № 328/2991/16-ц
за позовом публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Машкової
Ірини Іванівни про стягнення заборгова-
ності за договором кредиту. Судове засі-
дання відбудеться 26 жовтня 2016 року о
09.00 годині (резервна дата 02 листопада
2016 року о 09 год.00 хв.) в приміщенні
Токмацького районного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область,
м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28. 

Суддя Андрущенко О. Ю.
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оголошення
Верхньорогачицький районний суд Херсонської об-

ласті викликає в судове засідання Серюгу Антоніну Фе-
дорівну як відповідача по справі № 651/340/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Серюги Антоніни Фе-
дорівни про стягнення заборгованості на 18.10.2016
року о 10.00 годині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньо-
рогачицького районного суду Херсонської області за ад-
ресою: вулиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик,
Верхньорогачицького району, Херсонської області,
судця Загрунний В. Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням ого-
лошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи, тому у випадку
відсутності відомостей про причину неявки Серюги Ан-
тоніни Федорівни, повідомленої належним чином або
причину неявки буде визнано судом неповажною — суд
вирішить справу на підставі наявних у ній даних чи до-
казів (у заочному порядку).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАНІЯ «ЕСТЕТ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 33294508) 

місцезнаходження: 03150, м. Київ, вулиця Червоноармійська,
будинок 132

повідомляє, що Рішенням акціонера Приватного акціонер-
ного товариства «КОМПАНІЯ «ЕСТЕТ», який володіє 100% акцій
товариства, 7 жовтня 2016 року прийнято рішення припинити ді-
яльність ПрАТ «КОМПАНІЯ «ЕСТЕТ», шляхом перетворення у То-
вариство з обмеженою відповідальністю та призначено комісію
з припинення товариства у складі однієї особи: Голова комісії з
припинення - Мінська Лілія Іванівна.

При перетворенні ПрАТ «КОМПАНІЯ «ЕСТЕТ» всі його майнові
права, грошові кошти, зобов’язання, інші права та обов’язки, які
йому належать, переходять до його правонаступника - Товарис-
тво з обмеженою відповідальністю.

Відповідно до діючого законодавства України кредитори
ПрАТ «КОМПАНІЯ «ЕСТЕТ» від дня публікації повідомлення про
припинення можуть подавати до ПрАТ «КОМПАНІЯ «ЕСТЕТ»
заяви про виконання зобов’язань перед ними, вимоги за якими
мають бути врегульовані сторонами у 2 (двох) місячний термін.

Заяви подаються на ім’я Голови комісії з припинення ПрАТ
«КОМПАНІЯ «ЕСТЕТ» Мінської Лілії Іванівни за адресою: 03110,
м. Київ, вул. О.Пироговського, будинок 19, корпус 7/14. Заяви
подаються у робочі дні з 10.00 до 16.00 години. Для довідок т.
(044) 594-95-95, ф. (044) 594-96-96.

Кредитор, у відповідності зі ст. 82 Закону України «Про ак-
ціонерні товариства», вимоги якого до ПрАТ «КОМПАНІЯ
«ЕСТЕТ», не забезпечені договорами застави чи поруки, протя-
гом 20 днів після отримання ним повідомлення про припинення
товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійс-
нення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення ви-
конання зобов’язань шляхом укладення договорів застави чи
поруки, дострокового припинення або виконання зобов’язань
перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не пе-
редбачено правочином між Товариством та кредитором.

У разі якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до
Товариства з письмовою вимогою, слід вважати, що він не ви-
магає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов’язань
перед ним.

Голова комісії з припинення

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє Красновського Євгена Юрійовича,
Чернову Валентну Федорівну, Лаврієнка Андрія Ми-
колайовича, Івасенко Ольгу Миколаївну, Червоненко
Оксану Володимирівну, Імаєву Олену Анатоліївну,
Резванюк (Вільчинську) Марію Володимирівну, Тос-
кіна Дмитра Миколайовича, Пічевську Інну Анатолі-
ївну, Скибу Ніну Володимирівну, Синельникову
Наталію Анатоліївну, Єсипенко Світлану Олексіївну,
що цивільна справа за позовом Першого заступника
прокурора Київської області в інтересах держави в
особі Головного управління Держгеокадастру в Ки-
ївській області до Петропавлівсько-Борщагівської
сільської ради Києво-Святошинського району Київ-
ської області, ТОВ «БД КАПІТАЛ», Красновського Єв-
гена Юрійовича, треті особи: Джанатова Ельмара
Романівна, Масловська Наталія Анатоліївна, Чернова
Валентина Федорівна, Лаврієнко Андрій Миколайо-
вич, Івасенко Ольга Миколаївна, Масловська Дар’я
Олегівна, Червоненко Оксана Володимирівна, Імаєва
Олена Анатоліївна, Резванюк (Вільчинська) Марія
Володимирівна, Тоскін Дмитро Миколайович, Пічев-
ська Інна Анатоліївна, Скиба Ніна Володимирівна,
Синельникова Наталія Анатоліївна, Єсипенко Світ-
лана Олексіївна, Управління реєстрації Головного те-
риторіального управління юстиції в Київській
області, ДП «Науково-дослідний, виробничий агро-
комбінат «Пуща-Водиця», про визнання недійсним
рішень, скасування державної реєстрації права влас-
ності та витребування земельних ділянок, призна-
чена слуханням на 20 жовтня 2016 року о 14 год. 00
хв. у приміщенні Києво-Святошинського районного
суду Київської області за адресою: вул. Мельни-
ченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи
буде проведено у вашу відсутність.

Суддя Т. В. Дубас

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Зудіна Валерія Владиславовича, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі № 426/8494/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Зудіна Валерія Владиславо-
вича про стягнення заборгованості, що відбудеться 24 жовтня
2016 року о 09.00 год; Данілєйка Володимира Миколайовича, 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/8507/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Данілєйка
Володимира Миколайовича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 21 жовтня 2016 року о 10.30 год; Краснянського
Сергія Валерійовича, як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/8505/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Зудіна Валерія Владиславовича про стягнення забор-
гованості, що відбудеться 21 жовтня 2016 року о 09.45 год; Лу-
кіна Бориса В’ячеславовича, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/8503/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Лукіна Бориса В’ячеславовича про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 21 жовтня 2016 року о 09.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Біловодський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання боржників у справах за заявами Товариства з об-
меженою відповідальністю «ДТЕК Ровенькиантрацит» про
відновлення втраченого судового провадження та видачу дублі-
ката виконавчого листа на 21 жовтня 2016 року на:

09.30 - Дмитренко Тетяну Василівну, м. Ровеньки;
10.00 - Аюшева Раміля Каюмовича, м. Ровеньки;
10.30 - Іващенка Сергія Миколайовича, м. Ровеньки;
11.00 - Нагорного Олександра Григоровича, м. Ровеньки-2;
11.30 - Полторака Дмитра Миколайовича, м. Антрацит;
13.00 - Григоренка Олександра Миколайовича, м. Свер-

дловськ;
13.30 - Шумченко Надію Іванівну, м. Ровеньки;
14.00 - Бутенко Юліану Олександрівну, м. Ровеньки.
Судові засідання відбудуться в приміщенні суду за адресою:

Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.
У разі неявки справи будуть розглянуті без вашої участі на

підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Є. О. Соболєв

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Рудік Павло Миколайович, 29.04.1965
р.н., уродженець: с. Іванівка Купінського району Харків-
ської області, громадянин України, зареєстрований за
адресою: Харківська область, смт Дворічна, вул. Завод-
ська, 33, відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК Ук-
раїни викликається о 10 год. 30 хв. 17, 20 та 24 жовтня
2016 року до старшого слідчого СВ Куп’янського ВП ГУ
НП в Харківській області Гури А.В. за адресою: Харків-
ська область, м. Куп’янськ, вул. Харківська, 14 (тел. 050-
840-66-65), для проведення слідчих та процесуальних
дій у кримінальному провадженні №12014220370000485
за п. 13 ч. 2 ст. 115 КК України. Поважні причини непри-
буття особи на виклик суду згідно зі статтею 138 КПК
України. Наслідки неприбуття обвинуваченого передба-
чені статтями 139, 323 КПК України.

Старший слідчий А. В. Гура

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Довганюк Ганни Вікторівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачка у справі Довганюк Ганна Вікторівна, що мешкає за адре-
сою: м. Єнакієве, Донецької області, вул. Воровського, 14, кв. 2, викли-
кається на 11.20 годину 19 жовтня 2016 року до суду, каб. № 306 для
участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки. В разі неявки відповідачки відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК
України справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Ушакової Марини Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачка у справі Ушакова Марина Іванівна, що мешкає за адре-
сою: м. Жданівка, Донецької області, квартал 22, буд. 2, кв. 7, виклика-
ється на 11.00 годину 19 жовтня 2016 року до суду, каб. № 306 для участі
у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки. В разі неявки відповідачки відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК
України справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Садрітдінової Марини Володимирівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідачка у справі Садрітдінова Марина Володимирівна, що мешкає
за адресою: м. Вуглегірськ, Бахмутського району, Донецької області, вул.
Комунарів, 2, кв. 2, викликається на 10.30 годину 19 жовтня 2016 року до
суду, каб. № 306 для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки. В разі неявки відповідача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК
України справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Білокуракинський районний
суд Луганської області пові-
домляє, що 07.06.2016 року
розглянуто цивільну справу 
№ 409/409/16-ц за позовом ТОВ
«Порше Лізинг Україна» до Бе-
рестенко Юлії Анатоліївни про
стягнення заборгованості та ви-
несено заочне рішення, яким по-
зовні вимоги задоволено.

Голова суду 
С. Б. Баранов

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як
відповідача Орлова Володимира Валерійовича (Луганська об-
ласть, м. Кадієвка, вул. Одеська, 13/9) за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» м. Київ до Орлова Воло-
димира Валерійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, стягнення судового збору, в судове засідання,
яке відбудеться 28 жовтня 2016 року о 14.20 год. у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул.
Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання
суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І. О. Юзефович

В приміщенні Шевченківського районного суду м. Запоріжжя
в к. 37, 27 жовтня 2016 року о 14.00 годині відбудеться судове
засідання по цивільній справі № 336/3730/16-ц, пр.2/336/2154/16
за позовом Бастрига Івана Михайловича до Бастрига Віри Іва-
нівни, Товариства з обмеженою відповідальністю «Автотрейдінг
Плюс», Улітенко Наталії Іванівни про визнання договору недійс-
ним та застосування наслідків недійсності правочину. В судове
засідання викликається відповідачка Улітенко Наталія Іванівна,
яка у 2015 році вибула до м. Києва. В разі неявки справа буде
розглянута за відсутності особи.

Суддя О. О. Наумов

Володимирецький районний суд Рівненської області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 09 листопада 2016
року о 10.00 годині в приміщенні Володимирецького район-
ного суду Рівненської області за адресою: Рівненська об-
ласть, смт Володимирець, вул. Вишнева, 11, Верешка
Володимира Васильовича: (останнє відоме місце реєстрації -
Рівненська обл., Володимирецький р-н, с. Більська Воля, вул.
Шкільна буд. 50) як відповідача по цивільній справі 
№ 556/709/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Верешка
Володимира Васильовича про стягнення заборгованості.

Суддя Поровський В. А.

Втрачене свідоцтво 
про придатність малого

судна «Прогрес 2», 
туристичний, 

реєстраційний номер 
УДБ-688-К, дата реєстрації

30.03.2006 року, 
до плавання на ім’я —

Христич 
Сергій Михайлович, 
вважати недійсним.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
16.11.2016 року о 09 год. 00 хв. Стрельченко Наталію
Олександрівну як відповідачку по справі за позовом
Боклан Тетяни Олександрівни до Стрельченко Ната-
лії Олександрівни, Шевченківського районного від-
ділу Головного управління Державної міграційної
служби України у м. Києві, про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.

Відповідачка викликається в судове засідання, у
разі неявки справа розглядатиметься в її відсутність.

Суддя О. А. Савицький

Семенівський районний суд Полтавської області ви-
кликає відповідачку Волошину Світлану Андріївну (ос-
таннє відоме місце проживання: с. Вереміївка
Семенівського району Полтавської області) у судове за-
сідання з розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Волошиної С. А. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Судове засідання
відбудеться 27 жовтня 2016 року о 09 годині 30 хвилин
у приміщенні суду за адресою: вул. Шевченка, 41а, смт
Семенівка, Полтавська область. Явка до суду обов’яз-
кова. В разі неявки, справу може бути розглянуто за від-
сутності відповідачки.

Суддя В. Ф. Харченко

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя (суддя Апал-
лонова Ю. В.) викликає в судове засідання (провадження 
№ 335/8559/15-к, 1-кп/335/61/2016) обвинуваченого Сербу Во-
лодимира Івановича, 08.01.1960 року народження, останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по
кримінальному провадженню № 42014080000000272 за обвину-
ваченням Серби Володимира Івановича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України, яке
відбудеться 20 жовтня 2016 року о 09.00 год., 4 листопада 2016
року о 10.30 год., 18 листопада 2016 року о 10.30 год. за адре-
сою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51, зал судових засідань 
№ 1.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах ма-
сової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження,
обвинувачений вважається належним чином ознайомленим з її
змістом.

Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає ПАТ «Кондитерська
фабрика «А.В.К.», м. Донецьк» (ідентифікаційний
код юридичної особи: 00381835), як відповідача у
справі № 58/16 за позовом ПАТ «Сбербанк» про
звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 28.10.2016 р. 
о 10.30 год. у приміщенні третейського суду за ад-
ресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова. 

Третейський суддя Пошелюзний С. В.

Попаснянський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача Куванникова Євгена
Сергійовича, 15.04.1982 року народження, який
зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Харцизьк, с. Гірне, вул. Коцюбинського, 38,
у судове засідання по цивільній справі 
№ 423/2787/16-ц за позовом Куванникової
Аліни Іванівни до Куванникова Євгена Сергійо-
вича про розірвання шлюбу, яке відбудеться
19.10.2016 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Суворова, 6. Резервна дата судового
засідання 24.10.2016 року о 09 год. 00 хв.

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

Суддя М. В. Мазур

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить
розгляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ват Банк» до Трихліба Сергія Євгеновича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі — Трихліб Сергій Євгено-
вич, проживає за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Артемівськ, вул. Широка, буд. 4, кв. 30,
викликається в судове засідання, призначене на
10 год. 00 хв. 21.10.2016 р. до суду, каб. № 213,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення на позов та відповідні докази. У випадку не-
можливості прибуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. За інших об-
ставин розгляд справи відбудеться у його відсут-
ність.

Суддя Чопик О. П.

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул.
Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Дадаян Людмили Єрвандівни, Дадаяна
Меліса Хореновича про стягнення заборго-
ваності. Відповідачі по справі: Дадаян Люд-
мила Єрвандівна, Дадаян Меліс Хоренович
(зареєстровані за адресою: м. Донецьк, вул.
Заводська, 190), викликаються на 21 жовтня
2016 року о 10.30 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття, відповідачі повинні пові-
домити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. Г. Геря

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Бахтін Надії Григорівни про стягнення
заборгованості.

Відповідачка Бахтін Надія Григорівна
викликається до каб. № 18 суду на 17
жовтня 2016 року о 08 годині 00 хвилин,
для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
разі неявки відповідачки, справа буде
розглянута в її відсутність за наявними
доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Гусятинський районний суд Тернопіль-
ської області викликає відповідача Осідака
Віктора Володимировича, 11.02.1965 року
народження, останнє відоме місце прожи-
вання якого: с. Суходіл Гусятинського
району Тернопільської області, в судове за-
сідання по цивільній справі № 596/379/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Осідак
Людмили Миколаївни, Осідака Віктора Воло-
димировича та Петелецького Віталія Івано-
вича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться о
10.00 год. 19 жовтня 2016 року в приміщенні
суду за адресою: селище Гусятин, вул. Героїв
Майдану, 7.

В разі неявки в судове засідання справу
буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Т. М. Цвинтарна

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Гаркуша Віталія Сергійовича,
як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/7378/16-ц за позовом

Леснікової Світлани Анатоліївни до
Гаркуша Віталія Сергійовича про стяг-
нення аліментів, що відбудеться 24 жов-
тня 2016 року о 16.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає Пєтухова
Дмитра Анатолійовича як відповідача в
судове засідання по цивільній справі 
№ 426/7470/16-ц за позовом Уланової-
Пєтухової Оксани Геннадіївни до Пєтухова
Дмитра Анатолійовича про стягнення алі-
ментів, що відбудеться 24 жовтня 2016
року о 15.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає
відповідача Аль-Сарадж Мустафу по цивіль-
ній справі № 592/6056/16-ц, провадження
2/592/1902/16 у судове засідання для роз-
гляду цивільної справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Аль-Сарадж Мустафи
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 08.30 годині
20 жовтня 2016 року в приміщенні Ковпаків-
ського райсуду м. Суми за адресою: м. Суми,
вул. Першотравнева, 12, зал судового засі-
дання № 7.

В разі неявки відповідача Аль-Сарадж
Мустафи справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Труханова Л. М.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, №157)
розглядає цивільну справу №233/3089/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Комарова
Д.С. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі - Комаров Дмитро Сергійович,
09.02.1978 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка, сел.
Крупської, вул. Авдіївська, буд. 96, виклика-
ється до суду на 08 год. 10 хв. 25 жовтня 2016
року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У разі непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Роменський міськрайонний суд Сумської
області повідомляє Саварця Артема Олего-
вича, що 25 жовтня 2016 року о 08 год. 30
хв. у приміщенні Роменського міськрайон-
ного суду Сумської області за адресою: 
м. Ромни Сумської області, вул. Соборна 12,
буде слухатися в судовому засіданні ци-
вільна справа за позовом Публічного акціо-
нерного товариства КБ «Приватбанк» до
Саварця Артема Олеговича про стягнення за-
боргованості.

З опублікуванням оголошення про виклик
Саварець Артем Олегович вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи і
у випадку неявки справа підлягає розгляду
за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах



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

87

оголошення
www.ukurier.gov.ua13 жовтня 2016 року, четвер, № 193

До уваги всіх зацікавлених осіб: я, Абдулазім
Ханно, 28.01.1984 р.н., раніше був зареєстрований
за адресою: 79005, Україна, м. Львів, вул. П. Доро-
шенка, 62/5, в даний час знятий з реєстрації.

Поточним оголошенням повідомляю усіх зацікав-
лених осіб, що я зареєстрований та проживаю за ад-
ресою: РФ, Московська область, міський округ
Балашиха, вул. Школьна, буд. 7, корпус 2, кв. 48.

У відповідності до вимог ГПК України всім заці-
кавленим особам прошу прийняти до відома.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовами:
№219/2376/2016-ц - ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бочар-
никова Ігоря Геннадійовича; №219/7808/2016-ц —
ПАТ КБ «Приватбанк» до Кузьмича Артура Артуро-
вича про стягнення суми заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачі по справі:
Бочарников Ігор Геннадійович, 09.07.1991 р.н.,

який зареєстрований: м. Бахмут, вул. Євгена Оноп-
рієнка, буд. 20 Донецької області, викликається в су-
дове засідання на 20 жовтня 2016 року о 10 год. 00
хв.;

Кузьмич Артур Артурович, 01.06.1961 р.н., який
зареєстрований: м. Бахмут, вул. Благовіщенська, 22,
кв. 1 Донецької області, викликається в судове засі-
дання на 20 жовтня 2016 року о 09.50 хв.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причину не-
явки, інакше справи будуть розглянуті в їхню відсут-
ність. 

Суддя Воробйова І. В.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає як відповідача Колодницьку Надію Михай-
лівну у справі за позовом Публічного акціонерною
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Ко-
лодницької Надії Михайлівни про стягнення забор-
гованості, розгляд якої відбудеться 24.10.2016 року
о 12 год. 40 хв. в приміщенні Корольовського 
районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний 1. каб. 332.

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

Суддя Н. М. Анциборенко

Баришівський районний суд Київської області пові-
домляє Шутку Романа Івановича який проживає: вул.
Дарницький бульвар 7, кв. 185, м. Київ (прописаний
Івано-Франківська область Долинський район, с. Анге-
лівка), що судовий розгляд справи за позовом Базилев-
ської Наталії Володимирівни до Шутки Романа Івановича
про відшкодування шкоди буде розглядатися 20.10.2016
року о 10 годині 00 хвилин. Ваша явка обов’язкова. В
разі неявки розгляд справи буде проведено за вашою
відсутністю. Справа буде розглядатися в приміщенні Ба-
ришівського райсуду за адресою: смт Баришівка, вул.
Київський шлях, 61, Київської області.

Суддя О. Д. Лисюк

Тростянецький районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Басову Олену Олександрівну,
28.02.1987 р.н., в судові засідання у цивільній справі
№ 588/861/16-ц провадження № 2/588/443/16 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний Банк «ПРИВАТБАНК» до Басової Олени
Олександрівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться о 09 год. 00 хв.
21 жовтня 2016 року, о 09 год. 00 хв. 31 жовтня 2016
року в приміщенні суду за адресою: Сумська об-
ласть, м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі неявки від-
повідачки справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя М. В. Щербаченко

Виноградівський районний суд Закарпатської області
викликає Войтиковську Корнелію Корнелівну як відпо-
відача по цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Войтиковської Корнелії Корнелівни про стягнення забор-
гованості в судове засідання, призначене на 17.10.2016
року о 08.30 годині у залі Виноградівського районного
суду за адресою: Закарпатська область, м. Виноградів,
вул. Тюльпанів, 24.

У разі неявки в судове засідання справу буде розгля-
нуто у відсутності відповідача на підставі наявних у ній
доказів.

Суддя Бак М. Д.

Приморський районний суд м. Одеси викликає
Шелудченка Миколу Карповича у судове засідання
по справі за заявою Свиди І. Ю. про перегляд рі-
шення за нововиявленими обставинами по цивільній
справі за Свиди І. Ю. до Шелудченка М. К., Шелуд-
ченко Д. М., ТОВ «Вадіта» про стягнення боргу. За-
сідання відбудеться 02 листопада 2016 року о 14
год. 15 хв. в приміщенні Приморського районного
суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
№ 218. У разі вашої неявки справу буде розглянуто
у вашу відсутність.

Суддя О. П. Шенцева

Тульчинський районний суд Вінницької області викликає
Халамана Олександра Анатолійовича, 12.05.1982 року на-
родження, останнє відоме місце проживання, за адресою:
вул. Садова, 1, с. Клебань, Тульчинський район, Вінницька
область як відповідача по цивільній справі № 148/1875/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Халамана Олександра
Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 24.10.2016 об
11.30 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин, Він-
ницька область.

В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто
за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Саламаха

В провадженні Лисичанського міського суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне провад-
ження № 415/3114/16-к, внесене до Єдиного реєстру
досудових розслідувань № 12015130000000038 від
19.02.2015 року, стосовно Казацького Олександра
Олександровича, 07 жовтня 1982 року народження,
обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 2. ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК Ук-
раїни, по якому здійснювалось спеціальне досудове
розслідування в порядку передбаченому, ст. 297-1
КПК України.

Обвинувачений Казацький Олександр Олексан-
дрович зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, місто Сорокине (Краснодон), вул. Баумана,
буд. 29.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лиси-
чанський міський суд Луганської області викликає
Казацького Олександра Олександровича в підго-
товче судове засідання, яке здійснюється в порядку
спеціального судового провадження та відбудеться
24 жовтня 2016 року о 09.30 годині в залі судових
засідань Лисичанського міського суду Луганської
області за адресою: Луганська область, м. Лиси-
чанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядалося колегією
суддів у складі: головуючої судді Старікової М. М.,
судді Березіна А. Г., судді Грибанової Л. О.

Суддя М. М. Старікова

Тульчинський районний суд Вінницької області викликає
Ліщинського Олексія Івановича, 30.03.1977 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання, за адресою: вул.
Леніна, 176/22, м. Тульчин, Вінницька область, як відпові-
дача по цивільній справі № 148/1855/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Ліщинського Олексія Івановича про
стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 24.10.2016 об
11.00 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин, Він-
ницька область.

В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто
за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Саламаха

Тульчинський районний суд Вінницької області викликає
Константінову Наталію Валеріївну, 02.10.1974 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання за адресою: вул.
Пирогова, 22, м. Тульчин, Вінницька область, як відповідача
по цивільній справі № 148/1874/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Константінової Наталії Валеріївни про стяг-
нення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 24.10.2016 
о 10.30 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин, Він-
ницька область.

В разі неявки відповідача справу може бути розглянуто
за її відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Саламаха

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/903/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Греська Павла Ми-
колайовича про стягнення заборгованості, викликає
в судове засідання, яке відбудеться 07 листопада
2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: вул. Франка,
29-А, м. Богуслав, Київської області як відповідача:

Гресько Павло Миколайович, 18 вересня 1988
року народження (зареєстрований: вул. Леніна, 
5-А, с. Іванівка, Богуславського району, Київської об-
ласті).

Суддя В. М. Корбут

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/904/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Чернявського Ро-
мана Юрійовича про стягнення заборгованості,
викликає в судове засідання, яке відбудеться 31
жовтня 2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою: вул.
Франка, 29-А, м. Богуслав, Київської області як від-
повідача:

Чернявський Роман Юрійович, 26 жовтня 1989
року народження (зареєстрований: с. Митаївка, Бо-
гуславського району, Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/905/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Якименка Володи-
мира Михайловича про стягнення заборгованості,
викликає в судове засідання, яке відбудеться 31
жовтня 2016 року о 12 год. 30 хв. за адресою: вул.
Франка, 29-А, м. Богуслав, Київської області як від-
повідача:

Якименко Володимир Михайлович, 15 вересня
1984 року народження (зареєстрований: с. Івки, Бо-
гуславського району, Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як
співвідповідача Страхову Компанію «ПАО «СК «ОРАНТА-ЛУ-
ГАНЬ»», яка зареєстрована за адресою: вул. Оборонна, 20, 
м. Луганськ, 91031, Луганської області, в судове засідання з роз-
гляду цивільної справи за позовом Марчука Василя Михайло-
вича до Яцини Сергія Олексійовича, Лисичанського спец
підприємства «Лисичанськтепломережа», Комунального підпри-
ємства «Лисичанська житлово-експлуатаційна контора № 1» про
стягнення матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди, яке відбудеться 21 жовтня
2016 р. о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: м.
Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 17. У разі неявки в дане
судове засідання, справа буде розглянута без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Ю. О. Калмикова

В провадженні Лисичанського міського суду Луган-
ської області перебуває кримінальне провадження 
№ 415/7339/15-к. внесене до Єдиного реєстру досудових
розслідувань № 22015130000000001 від 02.01.2015
року, стосовно Галімуліна Володимира Юрійовича, 05
липня 1973 року народження, обвинуваченого у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263
КК України, по якому здійснювалось спеціальне досу-
дове розслідування в порядку передбаченому, ст. 297-1
КПК України.

Обвинувачений Галімулін Володимир Юрійович заре-
єстрований за адресою: Луганська область, місто При-
вілля, вул. Чапаєва, буд, 6.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лисичан-
ський міський суд Луганської області викликає Галіму-
ліна Володимира Юрійовича в судовий розгляд, який
здійснюється в порядку спеціального судового провад-
ження та відбудеться 21 жовтня 2016 року об 11.00 го-
дині в залі судових засідань Лисичанського міського
суду Луганської області за адресою: Луганська область,
м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядалося колегією
суддів у складі: головуючої судді Старікової М. М., судді
Березіна А. Г., судді Субботи М. І.

Відбулася заміна члена колегії, замість судді Суббота
М. І. бере участь суддя Фастовець В. М. Кримінальне
провадження буде розглядатися колегією судді у складі:
головуючої судді Старікової М. М., судді Березіна А. Г.,
судді Фастовця В. М.

Суддя М. М. Старікова

Заводський районний суд міста Запоріжжя (вул.
Л. Чайкіної, 65, каб. № 16) викликає Кались Вален-
тина Олександровича, 06.10.1983 р.н. як відповідача
з цивільної справи № 332/2473/16-ц за позовом Ка-
лись Г. М. до Кались В. О. про стягнення пені за про-
строчення сплати аліментів на 24 жовтня 2016 р. о
14.00 год. Суддя Андрюшина Л. А.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за вашої відсутності за наявними у справі доказами,
відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє Левчук Олесю Миколаївну, мешканку
міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про
ухвалення заочного рішення від 29 червня 2016 року
по справі № 428/3565/16-ц за позовом Левчука Ва-
силя Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку
може бути подано протягом десяти днів з дня отри-
мання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін

Постійно діючий Третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає ПАТ «Кондитерська
фабрика «А.В.К.» м. Луганськ» (ідентифікаційний
код юридичної особи: 00382036) як відповідача у
справі № 59/16 за позовом ПАТ «Сбербанк» про
звернення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 28.10.2016 р. об
11.00 год. у приміщенні Третейського суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф. 8. Явка
обов’язкова. 

Третейський суддя Трубчанінов С. С.

Сватівcький районий суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Рачковського
Олександра Сергійовича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/7383/16-ц за позовом
Рачковської Аксинії Миколаївни до Рачковського
Олександра Сергійовича про стягнення аліментів, що
відбудеться 24 жовтня 2016 року о 15.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівcький районий суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Шнітова
Сергія Геннадійовича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/5410/16-ц за позо-
вом Шнітової Олександри Ерастівни до Шнітова
Сергія Геннадійовича про розірвання шлюбу, що від-
будеться 24 жовтня 2016 року о 16.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий біржовий аукціон № 52СГ-УЕБ 
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку

Аукціон відбудеться 20 жовтня 2016 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців (Артема), 60.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 6 800,000 т,
ресурс жовтня-листопада 2016 р. Газ скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відпо-
відає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 30
лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 1 200 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  15 341,46 грн
в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-
87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 50 лотів,
обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг –2 000 т, транспортування автотранспортом/залізницею. Стартова ціна за 1 тонну –  15
290,94 грн в т.ч. ПДВ. Газ скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам
ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3:
75 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 3 000 т, транспортування автотранспортом/залізницею. Стартова ціна за 1 тонну
–  15 341,46 грн в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з пе-
реробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 4: 30 лотів, обсяг 1 лоту – 20 т, заг.обсяг – 600 т, транспорту-
вання автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 15 244,30 грн в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 21.10.2016 р.-
08.11.2016 р. За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Поста-
чання  скрапленого газу  здійснюється у жовтні-листопаді 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно
забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують
гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1)
заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адре-
сою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 19.10.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904
в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО
380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та
надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу
на внутрішнього ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»:
м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 234-79-90, 232-14-34, 35-35-735. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті
www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача по справі № 408/5806/16-ц
(2/408/1199/16) за позовом Шевченка Степана Тихоно-
вича до Новоборовицької сільської ради Свердловського
району Луганської області (м. Свердловськ, Луганської
області) про визнання права власності в порядку спад-
кування за законом на спадкове майно.

Судове засідання відбудеться 21.10.2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 31
жовтня 2016 року о 08.00 годині в приміщенні Біло-
водського районного суду Луганської області за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Луганська, 30, Скумську Марію Василівну: (останнє
відоме місце реєстрації: Луганська обл., м. Свер-
дловськ, кв. 60-річчя СРСР, буд. 44/12) як відпові-
дачку по цивільній справі № 408/6541/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Скумської Марії
Василівни про стягнення заборгованості.

Суддя Булгакова Г. В.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 27
жовтня 2016 року о 15.15 годині в приміщенні Біло-
водського районного суду Луганської області за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Луганська, 30, Деревянка Миколу Олександровича:
(останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., 
м. Свердловськ, вул. Степова, буд. 23) як відповідача
по цивільній справі № 408/6074/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Деревянка Миколи Олексан-
дровича про стягнення заборгованості.

Суддя Карягіна В. А.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 27
жовтня 2016 року о 15.00 годині в приміщенні Біло-
водського районного суду Луганської області за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Луганська, 30, Ваховську Ольгу Володимирівну: 
(останнє відоме місце реєстрації: Луганська обл., 
м. Свердловськ, вул. Першотравнева, буд. 24) як від-
повідачку по цивільній справі № 408/6069/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ваховської Ольги
Володимирівни про стягнення заборгованості.

Суддя Карягіна В. А.
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ПОГОДА НА ЗАВТРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 14 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч День
Київська -2  +3       +4   +9
Житомирська +2  -3       +4   +9
Чернiгiвська -2  +3       +4   +9
Сумська -2  +3       +3    +8
Закарпатська -2  +3      +9 +14
Рiвненська +2  -3       +4   +9
Львiвська +2  -3       +4   +9
Iвано-Франкiвська +2  -3       +4   +9
Волинська +2  -3       +4   +9
Хмельницька +2  -3       +4   +9
Чернiвецька 0  -5       +4   +9
Тернопiльська +2  -3       +4   +9
Вiнницька +2  -3       +4   +9

Oбласть Нiч День
Черкаська -2  +3       +4   +9
Кiровоградська 0   +5       +4   +9
Полтавська -1  +4       +3   +8
Днiпропетровська +1  +6       +4   +9
Oдеська +1  +6       +4   +9
Миколаївська +1  +6       +4   +9
Херсонська +2  +7       +6 +11
Запорiзька +2  +7       +6 +11
Харкiвська -1   +4       +3   +8
Донецька +1  +6       +6 +11
Луганська 0  +5       +4    +9
Крим +2  +7       +5  +10
Київ 0  +2       +6    +8

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
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У Харкові 
популяризують 
мову жестів

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

КОМУНІКАЦІЯ. Учасники соціального проекту «Почуй мене»,
який реалізують за підтримки департаменту праці та соціальної
політики  Харківської міської громадської організації інвалідів
«Креавіта», склали іспит з жестової мови. Першими слухачами
тримісячного курсу навчання «Жестова мова. Базовий почат-
ковий рівень» були адміністратори міського та районних центрів
адміністративних послуг, працівник
Харківського центру реінтеграції без-
домних, фахівець Харківської облас-
ної бібліотеки для дітей. Усі вони от-
римали відповідні сертифікати 

Як розповіла заступник Харків-
ського міського голови Світлана Гор-
бунова-Рубан, перші слухачі курсів,
попри відносно невеликий термін на-
вчання, показали прийнятні резуль-
тати.

«Наші фахівці продемонстрували
такий рівень знань жестової мови,
який дасть їм змогу на нормальному
рівні спілкуватися з людьми, що не
чують. Саме тому ми зворушливо   
сприйняли пропозицію організувати такі курси. Продовжувати-
мемо цю роботу, навчатимемо фахівців, які постійно контакту-
ють з людьми, якщо там з’явиться людина, яка не чує», — ска-
зала Світлана Горбунова-Рубан.

Планують, що цього року курси жестової мови закінчать
майже 50 фахівців різних адміністративних і соціальних установ
міста. Вони триватимуть і наступного року. У навчанні візьмуть
участь працівники банків, медичних та інших установ. Адже го-
ловна мета проекту «Почуй мене» — оволодіння широким
колом фахівців азами жестової мови, способами комунікації й
толерантного ставлення до людей, які не чують. Проект не пе-
редбачає підготовки професійних перекладачів, а спрямований
на популяризацію жестової мови і дає учасникам навчання по-
чатковий рівень знань, який допоможе їм розуміти і спілкува-
тися з людьми, що не чують.

Наступний номер «Урядового кур’єра» 
вийде 18 жовтня 2016 року

Тепла Покрова 
для захисника
НАБЛИЖАЄМО ПЕРЕМОГУ. Зимові речі, балаклави, маскувальні
сітки, листи воїнам волонтери доправлять 
на фронт саме 14 жовтня

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Якось, не дочекавшись
сина з війни, жінка взяла

в церкві ікону Христа і при-
несла її додому. До Богоро-
диці вона звернулася з та-
кими словами: «Я забрала
Твого Сина і дуже прошу
Тебе, допоможи повернути
мені мого». Ця історія з XVIII
століття, переказана відомим
просвітителем Антонієм Ра-
дивиловським, і досі зрозу-
міла та близька матерям,
дружинам, сестрам, коха-
ним, які тепер чекають з
війни своїх рідних, що захи-
щають українську землю від
загарбників. Однак лише че-
кати і молитися — то не про
українську жінку. З давніх-
давен український воїн не бо-
явся нікого й нічого, мужньо
зносив усі незгоди війни, бо
мав міцний тил. 

Нині святкуємо третю По-
крову з  початку військової
агресії Росії і, на жаль, не
знаємо, чи буде наступна
зима останньою воєнною для
нашої країни. Та зігріти за-
хисників — наш громадян-
ський обов’язок. 

Днями Національний  му -
зей історії України спільно
з волонтерською групою
«Маскувальна сітка на Вежі
над Дніпром» провели благо-
дійну акцію «Тепла Покрова
для захисника». Волонтери
організували збір коштів,
плетіння маскувальних сі -
ток, в’я зання теплих речей,
виготовлення оберегів. До
акції активно долучилися
діти.

«Ми плели сітки, кікі-
мори, теплі пояси, писали
листи, робили мотанки, обе-
реги, фігурки з сіна. Все, що
виготовлено, сплетено, роз-
мальовано, написано, по-
прямує на фронт зігрівати
наших бійців й огортати їх
нашою любов’ю як найкра-
щим оберегом. Одна з голов-
них цілей цієї акції — зіб-

рати гроші на флісову тка-
нину, з якої наші жіночки
пошиють теплу білизну для
хлопців. Ціна комплекту в
такому разі всього 140 гри-
вень», — поділилися акту-
альним представники  во-
лонтерської групи «Маску-
вальна сітка на Вежі над
Дніпром».

Безпосередньо під час
акції вдалося закумулю-
вати чотири тисячі гривень,
однак збір коштів триває на
спеціальний банківський
рахунок. Серед тих,  хто ак-
тивно відгукнувся на заклик
волонтерів, і подружжя
Колчанових. Ціле літо Те-
тяна плела  теплі шкар-
петки, а тепер разом з Лео-
нідом мають надію, що їхній
скромний внесок вбереже
від застуди когось на пере-
довій. 

Марія Стасюк разом зі
своєю донькою Софійкою
приїхали на волонтерську
акцію цілеспрямовано. Вони
долучилися до виготовлення
ляльок-мотанок. Марія ка -
же: нехай її доробок лише
крапля в морі, та вона допо-
може бодай одному бійцеві
зігріти серце під час чергу-
вання на сході.

Керує процесом волонтер
і науковий співробітник На-
ціонального музею історії
України Вікторія Кова-
льова. Під її професійним
наглядом учасники майс-
тер-класів виробляють чи-
мало сувенірних виробів для
вояків. «Ось такі, наприклад,
прапорці з бісером вони пе-
редають бійцям, це буде їм
оберегом. Розумію, що це
просто сувеніри, але вони
все одно несуть щось від

нас», — каже співробітниця
музею.

Виробництво теплих речей
для вояків розгорнули волон-
терки з організації «Музейні
бджілки». Кістяк цього об’єд-
нання — співробітники київ-
ських музеїв, проте разом з
ними трудилися й представ-
ники інших професій.

Під час проведення акції в
приміщенні Національного
музею історії України  було
гамірно від дитячих голосів,
пахло сіном,  усіх зігрівали
тепло софітів телевізійників і
неймовірна енергетика до-
брих людей, яким не байдужі
долі тих, хто захищає їх на
фронті. 14 жовтня у день
Святої Покрови і День захис-
ника України  це тепло во-
лонтери обіцяють передати
воїнам з рук у руки, від сер-
дець до сердець.

Діти вкладають у свої подарунки найкращі емоції

Таке-от товариство, здатне наснажити бійців 
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