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Інвестиції сприятимуть 
національному продукту
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр-міністр звітував за півроку роботи уряду

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Під час вчорашнього зібран-
ня міністри заслухали 

презентацію-звіт за півроку ро-

боти Кабінету Міністрів, озву-
чену Прем’єр-міністром Воло-
димиром Гройсманом. Із трибу-
ни він заявив про те, що рефор-
ма роботи митних органів роз-
почалася з середини літа. Нині 

зафіксовано зростання митних 
платежів у Державному бюдже-
ті на рівні 8,5 мільярда гривень 
та спрямовано зусилля на вико-
рінення корупції та контрабанди 
на державному кордоні. 

«Це зростання приблизно на 
17%. Наше завдання — навести 
лад на митниці, щоб вона стала на-
дійною і оприлюднювала інфор-
мацію про надходження товарів 
до країни чи їх вивезення за межі 

кордону», — сказав Прем’єр. Для 
досягнення цієї мети уряд вже 
створив сервіс єдиного вікна, запо-
чаткував роботу митних со-
тень, долучився до створен-
ня міжрегіональної митниці.

Віце-прем’єр-міністр про спільні зусилля цивілізованих 
країн, аби змусити РФ поважати міжнародне право 
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Кредит не дасть 
змерзнути взимку

ПІДТРИМКА. Правління Світового банку вирішило надати 
гарантії НАК «Нафтогаз України» на кредит 500 мільйонів до-
ларів для забезпечення кращих комерційних і фінансових умов 
закупівлі газу, щоб задовольнити потреби теплогенеруючих 
компаній, домогосподарств і промисловості. Наявність гаран-
тії Світового банку знижує ризики для позичальників і дає змо-
гу кредиторам надавати кошти під нижчу відсоткову ставку, пе-
реконує прес-служба Мінфіну. 

«Гарантійна підтримка допоможе в забезпеченні достатніх 
обсягів поставок газу протягом двох наступних років. Вона та-
кож допоможе поліпшити фінансування закупівель газу на та-
ких умовах, які принесуть користь споживачам в Україні», — 
цитує УНІАН слова директора Світового банку у справах Біло-
русі, Молдови та України Сату Кахконен. 

Гарантія входить до пакета широкої підтримки реформуван-
ня енергетичної та газової галузей України групою Світового 
банку, який має намір допомогти створити систему енергети-
ки, здатну надавати надійні й доступні послуги домогосподар-
ствам і промисловості
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ЦИТАТА ДНЯ

ІВАННА КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ:

ЦИФРА ДНЯ

2%
становило зростання обсягів 

промислового виробництва в Україні 
у ІІ—ІІІ кварталі поточного року   

 
«Кремль повинен 

бачити єдину позицію 
світу і силу. Лише це, 

а не політика 
умиротворення, може 
стримати агресора».

Вакансії 
ціною у свободу

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету 
Міністрів України 
«Про ефективне 
використання 
державних коштів»

«УК» з’ясував, за 
яких причин в жовтні 
в Україні відбулося 
різке зростання цін 
на м’ясо птиці та яйця

РИНОК

ПИЛЬНУЙ! Правозахисники закликають українців 
не спокушатися на оголошення, в яких пропонують роботу 
кур’єром за високу винагороду
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Новозаводський районний суд м. Чернігова повідомляє,
що розгляд справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Банк «Траст» до Горбань Наталії Олександрівни про
стягнення заборгованості відкладено на 25 жовтня 2016 року
о 15 год. 30 хв.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою: м.
Чернігів, вул. Мстиславська, 17, під головуванням судді Ци-
бенко І.В. (каб. 15).

Для участі у справі як відповідачка викликається Горбань
Наталія Олександрівна (останнє відоме місце проживання:
вул. І.Мазепи, буд. 2, кв. 19, м. Чернігів, Чернігівська об-
ласть).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідачка вважається повідомленою
про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності
відомостей про причини неявки Горбань Наталії Олексан-
дрівни, повідомленої належним чином або причину неявки
буде визнано судом неповажною - суд вирішить справу на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя І. В. Цибенко

Зіньківський районний суд Полтавської області
викликає Карася Валентина Олександровича,
24.08.1944 р.н. (останнє відоме місце проживання:
місто Зіньків, вулиця Барильця, 106 а Зіньківського
району Полтавської області як відповідача в судове
засідання в цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Карася Валентина Олександровича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 8 листопада 2016
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Зіньків-
ського районного суду Полтавської області за адре-
сою: Полтавська область, місто Зіньків, вулиця
Соборності, 2, Головуючий по справі суддя Дем’ян-
ченко С.М.

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

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Афанасьєва Костянтина Олексійо-
вича, Ардельянова Івана Олексійовича, Афанасьєва
Євгена Олексійовича на судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний банк України»
в особі філії – Луганського обласного управління AT
«Ощадбанк» до Афанасьєва Костянтина Олексійовича,
Ардельянова Івана Олексійовича, Афанасьєва Євгена
Олексійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 24.10.2016 р.
о 10.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд.
31, Луганської області.

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

Суддя А.Е. Дідоренко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84112, м.  Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу за позовом Кредитної
спілки «Залоговое Агентство» до Гера Михайла
Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач по справі: Гера Михайло Олександро-
вич, який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. 9 Травня, б. 9а, викликається
на 08.00 годину 24 жовтня 2016 року до суду, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази.  У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Зарічненський районний суд Рівненської області
викликає як відповідача Шкльоду Олександра Генна-
дійовича (15.04.1991 року народження) у цивільній
справі за позовною заявою Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Шкльоди Олександра Геннадійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 2 листопада 2016
року об 11.00 год. у приміщенні Зарічненського ра -
йонного суду Рівненської області за адресою: Рівнен-
ська область, смт Зарічне, вул. Грушевського, 10.

Після опублікування оголошення, відповідач
Шкльода Олександр Геннадійович вважається на-
лежним чином повідомленим про час та місце судо-
вого розгляду справи. У разі неявки відповідача в
судове засідання справа вирішуватиметься за його
відсутності на підставі наявних доказів.

Суддя Р. М. Снітчук

Зарічненський районний суд Рівненської області
викликає як відповідача Уліцького Артура Володи-
мировича (10.09.1991 року народження) у цивільній
справі за позовною заявою Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Уліцького Артура Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 2 листопада 2016
року о 10.00 год. у приміщенні Зарічненського рай-
онного суду Рівненської області за адресою: Рівнен-
ська область, смт Зарічне, вул. Грушевського, 10.

Після опублікування оголошення, відповідач
Уліцький Артур Володимирович вважається належ-
ним чином повідомленим про час та місце судового
розгляду справи. У разі неявки відповідача в судове
засідання справа вирішуватиметься за його відсут-
ності на підставі наявних доказів.

Суддя Р. М. Снітчук

В Бобровицькому районному суді Чернігівської об-
ласті знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Булах Віти Миколаївни про стяг-
нення заборгованості, останнім відомим місцем про-
живання відповідачки є: вул. Короленка, буд. 1, с.
Макарівка, Бобровицький район Чернігівської об-
ласті.

Булах Віта Миколаївна викликається в судове за-
сідання Бобровицького районного суду Чернігівської
області на 27.10.2016 року о 09 годині 00 хвилин як
відповідачка в справі за адресою: м. Бобровиця, вул.
Незалежності, 47.

В разі неявки справа буде розглядатися на підставі
в ній доказів та відсутності відповідачки.

З часу опублікування оголошення в газеті, відпо-
відачка являється належно повідомленою про час та
місце слухання справи. 

Суддя Демченко Л. M.

Приватне підприємство «ВАЛЕНТИНА»,
код ЄДРПОУ 30072467 (м. Бершадь, вул. Героїв України, буд.
15) у черговий раз звертається до дирекції ТОВ «Земун Поле
Плюс», код ЄДРПОУ 31022600, яке зареєстроване за адре-
сою: вул. Центральна, 43, с. Джулинка Бершадського району,
з клопотанням про надання інформації відповідно нових но-
мерів банківських рахунків та всіх інших необхідних рекві-
зитів для своєчасної сплати суборендної плати за земельні
ділянки із земель резерву Чернятської сільської ради Бер-
шадського району згідно з договорами суборенди №133/1С,
№134/1С. №135/С від 20.02.2013 року або вказати місце, час
і порядок розрахунків за суборенду в готівковій формі. У ви-
падку відсутності банківського рахунку, запрошуємо прибути
в зручний для вас час в офіс ПП «ВАЛЕНТИНА» за адресою:
м. Бершадь, вул. Радянська, буд. 15, з 9-ї до 16-ї години для
отримання суборендної плати в готівковій формі.

У разі залишення звернення без розгляду ПП «ВАЛЕН-
ТИНА» знімає з себе відповідальність, яка виникає від не-
сплати суборендної плати.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької
області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядається цивільна справа за позовом
Міллер Євгенії Анатоліївни до Саженіна Віталія Сер-
гійовича про витребування автомобіля з чужого не-
законного володіння.

Відповідач по справі Саженін Віталій Сергійович
(останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Пушкінська, будинок 37,
квартира 27) викликається на 1 листопада 2016 року
о 08 годині 30 хвилин до судді Кривошеєва Д.А. для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Д. А. Кривошеєв

Оріхівський районний суд Запорізької
області викликає відповідача Величка
Дмитра Анатолійовича, який зареєстрова-
ний за адресою: вул. Миру, буд. 35, Амвро-
сіївський район, Донецька область, 87310,
у судове засідання по цивільній справі
№2/323/725/2016, 323/2637/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
«Альфа Банк» до Величка Дмитра Анатолі-
йовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судове засідання
відбудеться о 09.00 годині 24.10.2016 року
в приміщенні суду за адресою: Запорізька
область, м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23,
під головуванням судді Фісун Н.В.

З опублікуванням оголошення про ви-
клик, відповідач вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи та у ви-
падку неявки до суду справу може бути роз-
глянуто за його відсутності.

Деснянський районний суд м. Києва
викликає як позивача ЗАТ «Октябр-
ський віно-коньячний завод», яке зна-
ходиться за адресою: 97055, АР Крим,
Красногвардійський р-н, с. Амурське,
вул. Кримська, 1, в судове засідання,
яке призначене на 27.10.2016 року на
14 год. 00 хв. для розгляду справи за
заявою Вербич С.К., діючого в інте -
ресах Новікова Р.Л., про перегляд за-
очного рішення від 10.05.2012 р. в
справі за позовом ЗАТ «Октябрський
віно-коньячний завод» до Новікова
Р.Л. про стягнення суми боргу. Адреса
суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в,
каб. 34.

Суддя Грегуль О.В.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна
справа за заявою Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» до Погожева
Дмитра Федоровича, Погожевої Ірини Лео-
нідівни, Погожева Федора Федоровича, По-
гожевої Валентини Іванівни про стягнення
заборгованості.

Відповідачі по справі Погожев Дмитро
Федорович, Погожева Ірина Леонідівна, По-
гожев Федір Федорович, Погожева Вален-
тина Іванівна, викликаються до каб. № 15
суду на 21.10.2016 року на 13 годину 30
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідачів справа буде
розглянута у їх відсутності за наявними до-
казами.

Суддя О.М. Ткачов

Глухівський міськрайсуд Сумської
області викликає Гаджієва Азіфа в су-
дове засідання на 24 жовтня 2016 року
о 9 год. як відповідача по цивільній
справі за позовом Дегтяр Оксани Пет-
рівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в при-
міщенні Глухівського міськрайсуду за
адресою: Сумська область, м. Глухів,
вул. Києво-Московська, 30, суддя
Сапон О.В.

У разі неявки відповідача в судове
засідання справа буде розглядатися
без його участі.

Суддя Сапон О. В.

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого газу 
для потреб населення №24(197)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»

27.10.2016 р. о 14-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» від-
будеться спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №24(197)-2, який підлягає реалізації
згідно постанови КМУ №570 від 16.10.14 р. 

Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

В провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Зубачик Н.Б.) знаходиться цивільна
справа за позовом Ціхоцької Любові Василівни до
Голь Марти Іванівни про визнання особи такою, що
втратила право користування жилим приміщенням.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
24 жовтня 2016 року о 10 годині 30 хвилин. Попе-
реджаємо відповідачку Голь Марту Іванівну, що у ви-
падку неявки в судове засідання на вищевказане
число, справу буде розглянуто у її відсутність на під-
ставі наявних доказів у матеріалах справи.

Суддя Зубачик Н. Б.

Рогожина Вікторія Сергіївна, 20 липня 1979 року на-
родження, останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька обл., м. Харцизьк, вул. Фрунзе, буд. 77/31,
викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області, як відповідач по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Рогожиної Вікторії Сергіївни про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 24.10.2016 року о 08.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А. У разі не-
явки відповідача до суду справу буде вирішено на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С.А. Притуляк

Путивльський районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Страшенко Ірину Петрівну, ос-
таннє відоме місце реєстрації: вул. Слобідська (стара
назва – Жовтнева), буд. 7, м. Путивль, Сумська об-
ласть, у цивільній справі за позовом Полозова Во-
лодимира Миколайовича до Страшенко Ірини
Петрівни про стягнення боргу, призначену до роз-
гляду на 24 жовтня 2016 року о 09.00 годині в залі
суду (Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна
Путивльського, буд. 54).

В разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута на підставі наявних в ній доказів.

Суддя Я.І. Данік

Левченко Володимир Миколайович викликається до
Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київ-
ської області, що знаходиться за адресою: м. Переяс-
лав-Хмельницький Київської області, вул. Богдана
Хмельницького, 65, на 08 год. 30 хв. 24 жовтня 2016
року як відповідач по справі № 2/373/716/16 за позовом
Левченко Ірини Григорівни до Левченка Володимира
Миколайовича про розірвання шлюбу.

В разі його неявки до суду, він вважається повідом-
леним про час і місце судового розгляду належним
чином і розгляд справи буде проводитися без його
участі.

Суддя Колодко Л.В.

ППоозз.. ППррооддааввееццьь ВВииддооббууттоокк 

ООббссяягг,, щщоо 
ммііссттииттььссяя вв 
ооддннооммуу ллооттіі,, 

ттоонннн

КК--ссттьь ллооттіівв,, 
ооддииннииццьь

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу ((ббеезз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

ССттааррттоовваа ццііннаа 
ззаа 11 ттооннннуу ((зз 
ППДДВВ)),, ггррнн..

CCттааррттоовваа ввааррттііссттьь 
ооддннооггоо ллооттуу,, ггррнн 

((зз ППДДВВ))

ЗЗааггааллььнниийй 
ооббссяягг,, ттоонннн

ЗЗааггааллььннаа ввааррттііссттьь,, 
ггррнн..((зз ППДДВВ))

УУммооввии ттррааннссппооррттуувваанннняя

1 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 25 7 6 158,23 7 389,88 184 747,00 175 1 293 229,00

залізницею:EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
листопада 2016р. Термін відвантаження  

листопад 2016р.

2 ПАТ "Укрнафта" Гнідинцівський ГПЗ 20 8 6 158,23 7 389,88 147 797,60 160 1 182 380,80

автотранспортом: EXW  -  Гнідинцівський 
ГПЗ(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва 
листопада 2016р. Термін відвантаження  

листопад 2016р.

3 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 15 6 158,23 7 389,88 147 797,60 300 2 216 964,00

автотранспортом:EXW  -  Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва листопада 2016р. 
Термін відвантаження  листопад 2016р.

4 ПАТ "Укрнафта" Качанівський ГПЗ 20 18 6 158,23 7 389,88 147 797,60 360 2 660 356,80

автотранспортом:EXW  -  Глинсько-Розб.    
в-во. Качанівського ГПЗ(Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва листопада 2016р. 
Термін відвантаження  листопад 2016р.

5 ПАТ "Укрнафта" Долинський ГПЗ 20 4 6 158,23 7 389,88 147 797,60 80 591 190,40

автотранспортом:EXW  - Долинський  
ГПЗ(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
листопада 2016р. Термін відвантаження  

листопад 2016р.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та проведення 
спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", ознайомитись з яким можна на офіційному веб-сайті біржі: 

www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 26.10.2016р. за адресою: м. Київ, вул .Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного робочого дня з 9:00 до 18:00.

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ "Укрнафта"
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW  -  Гнідинцівський ГПЗ(Інкотермс - 2010). Оплату за 
перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.

2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:

1 075

7 944 121,00

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить спеціалізований
аукціон № 24(197)-1 з продажу скрапленого газу для потреб населення. 

Аукціон відбудеться 27 жовтня 2016 року о 10:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б.
Хмельницького, 55.

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ (ДСТУ 4047-2001) за-

гальним обсягом 1 077,000 т, ресурс листопада 2016 р. Виробництво Тимофіївської
УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 37 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т,
заг.обсяг – 777 т, транспортування автотранспортом. Газ вуглеводневий скраплений
паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відповідає вимогам
ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»:
Позиція № 2: 12 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг – 300 т, транспортування залізни-
цею.  Стартова ціна за 1 тонну – 7 389,88 грн. в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону пе-
реможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання
скрапленого газу  здійснюється у 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 під-
тверджує сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу
покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ,
вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 26 жовтня 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
спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення. Додаткову
інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична
біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8 тел. +38 (044) 591-11-77, 234-79-90. 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.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває
цивільна справа № 367/2827/16-ц за позовом першого заступника про-
курора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів
України до Наришкіної Тетяни Володимирівни, треті особи: Міністер-
ство екології та природних ресурсів України, Національний природний
парк «Голосіївський» про витребування земельної ділянки з чужого не-
законного володіння. Суд викликає на 24.10.2016 р. на 11.00 год. На-
ришкіну Тетяну Володимирівну як відповідача. Явка обов’язкова.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває
цивільна справа № 367/4131/16-ц за позовом першого заступника про-
курора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів
України до Білоруської Тетяни Федорівни, треті особи: Міністерство
екології та природних ресурсів України, національний природний парк
«Голосіївський» про витребування земельної ділянки з чужого неза-
конного майна. Суд викликає на 24.10.2016 р. на 10.00 год. Білоруську
Тетяну Федорівну як відповідача. Явка обов’язкова.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває
цивільна справа № 367/4137/16-ц за позовом першого заступника про-
курора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів
України до Білоруської Тетяни Федорівни, треті особи: Міністерство
екології та природних ресурсів України, національний природний парк
«Голосіївський» про витребування земельної ділянки з чужого неза-
конного майна. Суд викликає на 24.10.2016 р. на 10.30 год. Білоруську
Тетяну Федорівну як відповідача. Явка обов’язкова.

Добропільський міськрайонний суд
Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає позовну
заяву ПАТ «Альфа-Банк» до Фірсова
Миколи Миколайовича, Фірсової Люд-
мили Іванівни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачі: Фірсов Микола Мико-
лайович, 12.11.1968 р.н., останнє місце
реєстрації: 87100, Донецька область, м.
Харцизьк, вул. Адамца, 125/11; Фірсова
Людмила Іванівна, 07.05.1971 р.н., ос-
таннє місце реєстрації: 87100, Донецька
область, м. Харцизьк, вул. Гайдара, 37,
викликаються на 04.11.2016 року о
08.40 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для
участі у розгляді справи. До розгляду
цивільної справи пропонується надати
суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по
справі.

У випадку неприбуття до судового
засідання відповідачів, необхідно пові-
домити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у їхню відсут-
ність на підставі наявних у ній даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ПІДОЗРЮВАНОГО

при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрювана Барсукова Ольга
Іванівна, яка проживає за адре-
сою:Донецька область, м. Макіївка,
просп. Комсомольський, буд. 25,
кв. 48, на підставі ст.ст. 133, 135,
290, 297-5 КПК України, вам необ-
хідно з’явитися 24.10.2016,
25.10.2016, 26.10.2016 у період
часу з 09.00 до 18.00 години до ка-
бінету №511 слідчого управління
прокуратури Донецької області до
слідчого в особливо важливих
справах Шпорта Є.А. за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь,
вул. Університетська, 6, для допиту,
вручення письмового повідом-
лення про підозру, та проведенні
інших слідчих дій у кримінальному
провадженні, внесеному до Єди-
ного реєстру досудових розсліду-
вань за № 42016050000000288 за
ст. 258-3 ч. 1 КК України.
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оголошення
Новопсковский  районний суд Луганської

області повідомляє  про те, що по цивільних
справах за позовами ПАТ КБ  «Приватбанк»,
ПАТ «Акцентбанк» до:

04.02.2016 р.
Аннєнкова Тетяна Володимирівна, справа 

№ 420/2772/15-ц, 
30.05.2016 р.
Мазепа Олена Володимирівна, справа 

№ 420/647/16-ц,
07.06.2016 р.
Маслієнко Альбіна Валеріївна, справа 

№ 420/1600/15-ц
29.04.2016 р.  
Лєбєдєва Катерина Сергіївна, справа 

№ 420/342/15-ц
19.05.2016 р.
Сороквашин Віктор Олександрович, справа

№ 420/492/15-ц
10.09.2016 р.

Гурєєв Володимир Васильович, справа 
№ 420/1639/15-ц

Суддя Тарасов Д.С.
21.05.2016 р.
Гут Руслан Володимирович, справа 

№ 420/853/15-ц,
08.04.2016 р.
 Юдов Олександр Миколайович, справа 

№  420/567/16
Суддя Потапенко Р.Р.

15.04.2016 р.
Яловенко Лариса Валентинівна, справа 

№ 420/653/15-ц
15.04.2016 р.
Молчанова Оксана Валеріївна, справа 

№ 420/2728/15-ц
15.04.2016 р.
Лапердiн Вiталiй Володимирович, справа 

№ 420/2680/15

02.09.2016 р.
Шульга Галина Василівна, справа 

№ 420/1330/16-ц
02.09.2016  р.
Комеристий Володимир Іванович, справа 

№ 420/1326/16-ц
02.09.2016 р.
Кравченко Світлана Анатоліївна, справа 

№ 420/1318/16-ц
02.09.2016 р.
Буланов Валерій Валерійович, справа 

№ 420/1327/16-ц
15.08.2016 р.
Виноградов Віталій Васильович, справа 

№ 420/1179/16-ц
26.05.2016 р.
Голяк Борис Сергійович, справа 

№ 420/817/15-ц
02.08.2016 р.
Суровцев Артем Володимирович, справа 

№ 420/1160/16-ц
Суддя Бондар Ю.О.

23.06.2016 р.
Міщенко Анатолій Пантелійович, справа 

№ 420/782/16-ц
Суддя Стеценко О.С.

16.08.2016 р.
Сардачук Кіра Борисівна, справа 

№ 420/1162/16-ц
Суддя Заботін В.В. 

про стягнення заборгованості судом були
ухвалені заочні рішення, позовні вимоги задо-
волені повністю або частково.

Одночасно роз’яснюємо відповідачам по
справах, що заочне рішення може бути пере-
глянуто Новопсковським районним судом Лу-
ганської області шляхом подання відповідачем
заяви про перегляд заочного рішення до цього
суду протягом десяти днів з дня опублікування
цього оголошенння.

Апеляційний суд м. Києва викликає:
ПП «Нива-В.Ш.» (01033, м. Київ, вул.

Паньківська, 5);
Аніпенко І.В. (52200, Дніпропетровська

обл., м. Жовті Води, вул. Спортивна, 36);
Приватного нотаріуса КМНО Чигрін А.О.

(01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 3, оф.
54);

Кірсанова С.Г. (83000, м. Донецьк, вул.
Матьокіна, 5, кв. 29);

ТОВ «Інтеракс 22» (02098, м. Київ, вул.
Дніпровська Набережна, 22-А);

Подцепкіна М.С. (01133, м. Київ, вул. 
Л. Українки, 20, кв. 56);

Возного П.В. (02218, м. Київ, вул. Рай-
дужна, 63, кв. 53) у судове засідання з
розгляду цивільної справи за заявою
Олейнікова В.П. про перегляд за новови-
явленими обставинами рішення Апеляцій-
ного суду м. Києва від 13 серпня 2015
року у справі за позовом Олейнікова В.П.
до ТОВ «Аргамак», треті особи: ПП «Нива-
В.Ш.», ВДВС Подільського РУЮ у 
м. Києві, Аніпенко І.В., приватний нотаріус
КМНО Чигрін А.О., про визнання незакон-
ним та скасування свідоцтва про право
власності та витребування майна з чужого
незаконного володіння, призначене  в
приміщенні суду (вул. Солом’янська, 2-А,
зал № 0708, 7-й поверх) на 08 листопада
2016 року на 12 год. 40 хв.

Суддя Н.О. Антоненко

Дніпровський районний суд м. Києва
викликає в судове засідання відповідачку
Лисенко Аллу Анатоліївну (останнє ві-
доме місце проживання відповідачки: 
м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 14-Ж, кв.
12) по цивільній справі за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю
«Кей-Колект» до Лисенко Алли Анатолі-
ївни про звільнення майна з-під арешту,
яке відбудеться 25 жовтня 2016 року о 10
год. 20 хв. у приміщенні Дніпровського
районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108.

У разі неявки, відповідачки Лисенко
А.А. справа буде розглянута у її відсут-
ність.

Суддя О. О. Астахова

Бердичівський міськрайонний суд Жи-
томирської області викликає в судове за-
сідання Куща Миколу Миколайовича як
відповідача по цивільній справі
№274/2971/16-ц за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Фінансова
компанія «Європейська агенція з повер-
нення боргів» до Куща Миколи Мико-
лайовича про стягнення боргу, яке
відбудеться 1 листопада 2016 року о
14.30 год. у приміщенні суду за адресою:
13312, Житомирська область, м. Берди-
чів, вул. Житомирська, 30 а.

В разі неявки відповідача цивільна
справа буде розглядатися за його відсут-
ності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

Суддя Хавронюк О. Л.

Пологівський районний суд Запорізь-
кої області викликає як відповідачів:
Кольвах Маргариту Олександрівну, Ка-
цель Вікторію Ігнатівну для участі у ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Альфа
Банк» до Кольвах Маргарити Олексан-
дрівни, Кацель Вікторії Ігнатівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 3 листопада
об 11.00 год. у приміщенні Пологівського
районного суду Запорізької області за ад-
ресою: Запорізька область, м. Пологи,
вул. Єдності, 28. У випадку неявки відпо-
відачів справа буде розглянута за наяв-
ними в матеріалах справи доказами.

Суддя Кацаренко І. О.

Вишгородський районний суд Київ-
ської області повідомляє, що Солов’янов
Михайло Костянтинович викликається в
судове засідання як відповідач у цивіль-
ній справі за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Солов’янова Михайла Костянти-
новича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26 жов-
тня 2016 року о 09 годині 30 хвилин за
адресою: м. Вишгород, вул. Кургузова, 7,
кабінет № 21.

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

Суддя І. Ю. Котлярова
Вознесенський міськрайонний суд Мико-

лаївської області викликає в судове засі-
дання на 09 год. 00 хв. 26 жовтня 2016 року
як відповідача Прокопенка Володимира Ми-
колайовича (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Учительська, 16, с. Вознесенське
Вознесенського району Миколаївської об-
ласті) у справі за позовом Прокопенко Алли
Францівни до Прокопенка Володимира Ми-
колайовича про розірвання шлюбу.

Засідання відбудеться в приміщенні Воз-
несенського міськрайонного суду за адре-
сою: м. Вознесенськ Миколаївської області,
вул. Кібрика, 11, каб. № 4.

В разі неявки відповідача в судове засі-
дання, справа буде розглянута без його
участі на підставі наявних у ній матеріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Голосіївський районний суд м. Києва
викликає Мур III Джона Крістіана,
19.10.1956 р.н., який проживає: м. Київ,
вул. Микільсько-Ботанічна, 17/4, кв. 100,
як відповідача в судове засідання по
справі за позовом Мур Євгенії Радоми-
рівни до Мура III Джона Крістіана про ро-
зірвання шлюбу та стягнення аліментів,
яке відбудеться 26.10.2016 року о 09.20
год. у приміщенні суду за адресою: 03127,
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 3-
а, каб. № 5.

В разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без
вашої участі.

Суддя С. В. Ладиченко

Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає Ликову Катаріну
Анатоліївну як відповідачку в судове 
засідання по цивільній справі 
№ 426/1112/16-ц за позовом ПАТ КБ «Єв-
роБанк» до Ликової Катаріни Анатоліївни
про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, що відбудеться 28 жов-
тня 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

Межівський районний суд Дніпропет-
ровської області викликає Колпачова
Костянтина Юрійовича як відповідача для
участі в розгляді цивільної справи за по-
зовом Колпачової Ірини Вікторівни про
стягнення аліментів та позбавлення бать-
ківських прав на 09.30 годину 26 жовтня
2016 року в приміщенні Межівського ра -
йонного суду Дніпропетровської області:
вул. Московська, 21, смт Межова Межів-
ського району Дніпропетровської області.

У разі неявки відповідача справа буде
розглядатись без його участі.

Суддя О. О. Гончаренко

Орджонікідзевський районний суд м. Ма-
ріуполя Донецької області (87505, м. Маріу-
поль, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну
справу за позовом Щепіна Євгена Анатолійо-
вича до Щепіної Ганни Георгіївни про зміну
розміру аліментів.

Відповідачка Щепіна Ганна Георгіївна ви-
кликається судом на 09.30 год. 26 жовтня
2016 року в кабінет № 204 для участі у роз-
гляді справи по суті.

Щепіній Ганні Георгіївні пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та до-
кази.

У випадку неприбуття відповідачки Щепі-
ної Г.Г. у судове засідання вона повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Копилова Л. В.
Старобільський районний суд Луганської об-

ласті викликає Дідок Костянтина Івановича як
відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 2/431/831/16р., яке відбудеться 24
жовтня 2016 року о 09 годині 00 хвилин. 

Деминенка Олексія Миколайовича, Деми-
ненко Раїсу Дмитрівну, Нікольчука Сергія Ана-
толійовича, Сідненка Руслана Олексійовича як
відповідачів у судове засідання по цивільній
справі № 2/431/1339/16, яке відбудеться 24
жовтня 2016 року о 09 годині 10 хвилин.

Деминенко Наталію Іванівну як відповідача в
судове засідання по цивільній справі
№2/431/1343/16, яке відбудеться 24 жовтня
2016 року о 09 годині 20 хвилин.

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

Суддя О. М. Березка

В Ірпінський міський суд Київської об-
ласті на 16.11.2016 р. о 10 год. 00 хв.
(справа № 367/6936/16-ц) викликається
Копейчиков Іван Володимирович по ци-
вільній справі за позовом Люльченка Бог-
дана Михайловича до Копейчикова Івана
Володимировича про відшкодування
майнової шкоди, завданої внаслідок ДТП,
та моральної шкоди.

В разі неявки Копейчикова Івана Воло-
димировича (Київська обл., м. Ірпінь, вул.
Мінеральна, 7) справа буде розглядатися
у його відсутність.

Суддя Л. П. Саранюк

Васильківський міськрайонний суд Київ-
ської області викликає Кісова Олега Вячесла-
вовича у судове засідання як відповідача у
справі за позовом ПАТ КБ «Євробанк» про
стягнення кредитної заборгованості, яке при-
значено на 25 жовтня 2016 року на 19 год. 30
хв. і відбудеться за адресою: м. Васильків, Ки-
ївська область, вул. Шевченка, 8, суддя Кор-
нієнко С.В.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини
неявки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове за-
сідання без поважних причин, судове засі-
дання буде проведено у Вашу відсутність, а
відповідно до ч.9 статті 74 ЦПК України з опуб-
лікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи.

Втрачені:
1. Свідоцтво про право власності для прогулянко-

вих суден CR № 006985, видане від 28.01.2011 р.
2. Свідоцтво про право плавання під державним

прапором CN № 006042, видане від 28.01.2011 р. на
прогулянковий катер Bayliner Capri LX, USA «VSEVO-
LOD», що належить Бузевич Юрію Сергійовичу,

вважати недійсними.

Втрачене свідоцтво про право власності
на судно, серії: СЕ №02860, внесене у Держав-
ний судновий реєстр Миколаївського мор-
ського торговельного порту під № 286 від 20
лютого 2004 року, судновласник «Січ-2» —
«Дніпро-Бузький морський термінал», розта-
шований: Україна, м. Миколаїв, вул. Дунаєва,
34/7, офіс 316, 

вважати недійсним.

На виконання ст. 249 Цивільного кодексу
України Публічне акціонерне товариство
«РУБІЖАНСЬКИЙ КАРТОННО-ТАРНИЙ
КОМБІНАТ» даним повідомляє про скасу-
вання довіреності № 9/2232 від 16.03.2016
року на ім’я Строценка Михайла Вікторо-
вича.

Втрачене свідоцтво про право плавання під
державним прапором України (судновий па-
тент) серії: РА №01792 судну «Січ-2» («Січ-2»-
теплохід, криголамний буксир, рік та місце
побудови - 1974 року, м. Херсон), що належить
ТОВ «Дніпро-Бузький морський термінал», за-
реєстроване у Державному судновому реєстрі
Миколаївського торговельного порту під № 286
від 20 лютого 2004 року, 

вважати недійсним.
Краматорський міський суд Донецької об-

ласті (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) розглядає цивільну справу про
стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Всеукраїнський банк розвитку» до:

1) Савенко Любові Григорівни, яка прожи-
ває за адресою: 86053, Донецька обл., м. Ма-
кіївка, Гірницький район, вул. Хліборобів, буд.
12, кв. 2;

2) Савенка Сергія Івановича, який проживає
за адресою: 86053, Донецька обл., м. Макіївка,
Гірницький район, вул. Хліборобів, буд. 12, кв. 2, 

які викликаються на 25 жовтня 2016 року о
09-30 годині до суду, каб. № 7, для участі у роз-
гляді справ по суті (№ 2/234/5449/16).

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у їх відсутність.

Суддя Переверзева Л.І.

Слов’янський міськрайонний суд Донець-
кої області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 2/243/3871/2016 за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» до Журавльова Дмитра Валерійовича
та Журавльової Оксани Олександрівни про
стягнення боргу за договором кредиту. Від-
повідачі у справі Журавльов Дмитро Валері-
йович, останнє відоме місце мешкання якого:
м. Горлівка, пр. Перемоги, будинок 14, квар-
тира 30, та Журавльова Оксана Олексан-
дрівна, останнє відоме місце мешкання якої:
м. Горлівка, вулиця Мазикових, будинок 21,
квартира 2, викликається до суду на 02 лис-
топада 2016 року на 09 годину 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за їх відсутністю.

Суддя М.О. Гусинський

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська буд. 39А)
розглядає позовну заяву ПАТ «Альфа-Банк»
до Корж Євгена Володимировича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач Корж Євген Володимирович,
26.12.1981 р.н., останнє місце реєстрації:
86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул.
Кл. Цеткін, 23/16, викликається на 04.11.2016
року о 08.30 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д.Є.

Бучацький районний суд Тернопільської
області викликає в судове засідання як від-
повідача Фірман Оксану Любомирівну, місце
перебування якої невідоме (останнє відоме
місце проживання: смт Золотий Потік Бу-
чацького р-ну) по цивільній справі за позо-
вом ПАТ «Альфа Банк» до Фірман Оксани
Любомирівни про стягнення боргу.

Розгляд справи призначено на 09 год. 00
хв. 31 жовтня 2016 року в приміщенні Бу-
чацького районного суду Тернопільської об-
ласті за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича,
11, явка до суду є обов’язковою. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази. У разі неявки відповідач
повинен повідомити суд про причини.

У випадку неявки відповідача без поважної
причини справу буде розглянуто у її відсут-
ності за наявними у справі доказами.

Суддя Р.О. Содомора

Крюківський районний суд м. Кремен-
чука Полтавської області викликає Полян-
ського Василя Володимировича (останнє
відоме місцезнаходження: Полтавська об-
ласть, м. Кременчук, вул. Червоноармій-
ська (Правобережна), буд. 46, кв. 50, та
Полтавська область, м. Кременчук, вул. 
І. Приходька, буд. 95, кв.7) як обвинува-
ченого в підготовче судове засідання по
кримінальному провадженню у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України.
Підготовче судове засідання відбудеться
24 жовтня 2016 року об 11 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Пол -
тавська область, м. Кременчук, вул.
Красіна, буд. 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки обвинуваченого справу буде розгля-
нуто за його відсутністю у порядку
спеціального провадження.

Суддя Степура А.А.
Бучацький районний суд Тернопільської

області викликає в судове засідання як від-
повідача Моспан Лесю Михайлівну, місце пе-
ребування якої невідоме (останнє відоме
місце проживання: смт Золотий Потік Бу-
чацького р-ну) по цивільній справі за позо-
вом Моспан Ярослава Михайловича до
Моспан Лесі Михайлівни та третьої особи:
Органу опіки та піклування Бучацької
райдерж адміністрації про визначення місця
проживання.

Розгляд справи призначено на 09 год. 00
хв. 3 листопада 2016 року в приміщенні Бу-
чацького районного суду Тернопільської об-
ласті за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича,
11, явка до суду є обов’язковою. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази. У разі неявки відповідач
повинен повідомити суд про причини.

У випадку неявки відповідача без поважної
причини справу буде розглянуто у її відсут-
ності за наявними у справі доказами.

Суддя Р.О. Содомора

Томаківський районний суд Дніпропетров-
ської області повідомляє про слухання цивіль-
ної справи №2/195/966/16-ц (2/195/367/16) за
позовом Публічного акціонерного товариства
«Акцент-Банк» до Бойка Олександра Юрійо-
вича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором від 10.11.2012 р.

До суду на слухання справи запрошується
як відповідач Бойко Олександр Юрійович,
14.03.1991 року народження, останнє відоме
місце проживання: 53521, с. Червоноукра-
їнка, вул. Перемоги, 54 Томаківського району
Дніпропетровської області.

Слухання справи відбудеться 10.11.2016
року о 10 год. 30 хв. за адресою: 53500, смт
Томаківка Томаківського району Дніпропет-
ровської області, вул. Лесі Українки, 28.

У випадку неявки відповідача на зазначене
місце та час вищевказана справа буде роз-
глянута без вашої участі на підставі наявних
у ній доказів та буде винесене заочне рі-
шення.

Суддя Л. А. Кондус

Подільський районний суд м. Києва роз-
глядає цивільну справу за позовом Комуніс-
тичної партії України, Симоненка Петра
Миколайовича, Калєтніка Ігоря Григоровича
до Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Телерадіокомпанія «1+1», Бутусова
Юрія Євгеновича про захист честі і гідності
фізичної особи, ділової репутації юридичної
особи та спростування недостовірної інфор-
мації.

Відповідач у справі Бутусов Юрій Євгено-
вич, 17.06.1976 р.н., зареєстрований: м. Київ,
вул. С. Крушельницької, буд. 3-А, кв. 5, ви-
кликається до суду на 22 листопада 2016 р.
о 10.00 год., каб. № 9, у приміщення за адре-
сою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14 Б, для участі
у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання
відповідач повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

Куйбишевський районний суд Запо-

різької області викликає відповідача Кор-

нієнка Олександра Сергійовича,

05.09.1983 р.н., у судове засідання, яке

призначене на 16 год. 00 хв. 28 жовтня

2016 року для розгляду цивільної справи

№ 319/900/16-ц за позовом ПАТ «Універ-

сал Банк» до Корнієнка О.С. про стягнення

заборгованості за кредитним договором,

яке відбудеться за адресою: вул. Цен-

тральна, 26-а, смт Більмак Більмацького

району Запорізької області.

Суддя Ю. М. Горбачов

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул.
Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Карпенка Олександра Миколайо-
вича, Карпенко Анжеліки Анатоліївни про
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідачі по справі: Карпенко
Олександр Миколайович (зареєстрований за
адресою: м. Донецьк, вул. Щетиніна, 14/63),
Карпенко Анжеліка Анатоліївна (зареєстро-
вана за адресою: м. Макіївка, сел. Горького,
вул. Комарова, 1) викликаються на 11 листо-
пада 2016 року о 10.00 год. до суду, каб. 
№ 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття, відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за їхньої відсутності.

Суддя С. С. Бабенко
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Семенівський районний суд Чернігівської області ви-
кликає як відповідачів Грицюс Іозос Іозо та Разумейко
Олену Іозівну (останнє відоме місце проживання: вул.
Центральна, 9, кв. 74, м. Семенівка, Чернігівська об-
ласть, 15400) для участі у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Облтеплокомун -
енерго» до Грицюс Іозос Іозо та Разумейко Олени Іо-
зівни про стягнення заборгованості, розгляд якої
відбудеться 27 жовтня 2016 року о 09 годині 00 хвилин
в приміщенні Семенівського районного суду Чернігів-
ської області (зал № 1, вул. Центральна, 6, м. Семенівка,
Чернігівська область, 15400).

Суддя С.В. Смага

Семенівський районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Тищенко Лідію Миколаївну
(останнє відоме місце проживання: вул. Центральна,
8А, кв. 5, м. Семенівка, Чернігівська область, 15400)
для участі у цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Облтеплокомуненерго»
до Тищенко Лідії Миколаївни про стягнення забор-
гованості, розгляд якої відбудеться 25 жовтня 2016
року об 11 годині 00 хвилин в приміщенні Семенів-
ського районного суду Чернігівської області (зал  
№ 1, вул. Центральна, 6, м. Семенівка, Чернігівська
область, 15400).

Суддя С.В. Смага

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Горбаньову Наталію Юріївну, 31.05.1976
р.н., в судове засідання, яке призначене на 14 год.
30 хв. 14 листопада 2016 року для розгляду цивіль-
ної справи № 319/1167/16-ц за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Горбаньової Наталії Юріївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а,
смт Більмак Більмацького району Запорізької об-
ласті.

Суддя Ю.М. Горбачов

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Гасанова Романа Маркcовича, 06.09.1976
р.н., в судове засідання, яке призначене на 14 год.
15 хв. 14 листопада 2016 року для розгляду цивіль-
ної справи № 319/1169/16-ц за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Гасанова Романа Маркcовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а,
смт Більмак Більмацького району Запорізької об-
ласті.

Суддя Ю.М. Горбачов

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-

кликає Халімоненка Андрія Олександровича, 01.01.1978

р.н., в судове засідання, яке призначене на 15 год. 00 хв.

25 жовтня 2016 року для розгляду цивільної справи 

№ 319/1186/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Ха-

лімоненка Андрія Олександровича про стягнення забор-

гованості за кредитним договором, яке відбудеться за

адресою: вул. Центральна, 26а, смт Більмак Більмаць-

кого району Запорізької області.

Суддя Ю.М. Горбачов

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає у судове засідання як відповідача Ско-
нечного Костянтина Віталійовича з розгляду цивільної
справи № 274/4073/16-ц за позовом Сконечної Антоніни
Юріївни до Сконечного Костянтина Віталійовича про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Берди-
чівського міскрайонного суду Житомирської області за
адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Жито-
мирська, 30-А об 11.30 год. 08.11.2016 р.

У разі неявки у судове засідання відповідача Сконеч-
ного Костянтина Віталійовича судовий розгляд буде про-
ведено у його відсутності.

Суддя І.Ю. Хуторна

Долинський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Григорського Анатолія Романовича,
27.09.1969 р. н., як відповідача у цивільній справі 
№ 343/1580/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Григорського Анатолія Романовича про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 26.10.2016 року о
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Долина,
вул. Обліски, 115 Івано-Франківської області.

У випадку неявки відповідача, справу буде розгля-
нуто у заочному порядку.

Суддя Монташевич С.М.

Долинський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Русенюка Олександра Васильовича,
17.12.1979 р.н., як відповідача у цивільній справі 
№ 343/1587/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Русенюка Олександра Васильовича про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 31.10.2016 року о
14.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Долина,
вул. Обліски, 115 Івано-Франківської області.

У випадку неявки відповідача, справу буде розгля-
нуто у заочному порядку.

Суддя Монташевич С.М.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом Фісенко Марії
Андріївни до Кирієнка Дмитра Олександровича про до-
звіл на тимчасовий виїзд за кордон малолітньої дитини
без згоди батька.

Відповідач Кирієнко Дмитро Олександровича викли-
кається на 01 листопада 2016 року о 14.00 год. до суду,
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Величко О.В.

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Європейського, 7, каб. № 53) викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 09.11.2016 року о 16 год.
00 хв. в каб. № 53, як відповідача Туленкову Крістіну
Михайлівну у цивільній справі № 333/4571/16-ц за
позовом Куликова М.М. до Туленкової К.М. про ви-
знання особи такою, що втратила право користу-
вання житлом.

У разі неявки у судове засідання відповідача,
справа буде розглянута за її відсутності за наявними
у справі доказами.

Суддя В.Б. Кулик

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/3650/2016 за позовом Ко-
сенка Віталія Васильовича до Сочнової Валерії
Олександрівни про визнання осіб такими, що втратили
право користування житловим приміщенням. Відповідач у
справі Сочнова Валерія Олександрівна, останнє відоме
місце мешкання якої: м. Слов’янськ, вул. Руданського, бу-
динок 13, викликається до суду на 26 жовтня 2016 року на
09 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутністю.

Суддя М.О. Гусинський

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Куруч Миколу Миколайовича за позовом
Рогозянова Артема Сергійовича до Куруч Миколи
Миколайовича про стягнення грошових коштів. Су-
дове засідання відбудеться 31.10.2016 р. об 11 год.
00 хв. у приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зала судових засідань № 19. У разі не-
явки Куруч Миколи Миколайовича судове засідання
буде проведене у його відсутність.

Суддя Н.В. Виноградова

Бориспільський міськрайсуд Київської області пові-
домляє, що 24.10.2016 о 12.30 год. відбудеться розгляд
справи № 359/4101/16-ц, провадження № 2/359/1549/2016
за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Геремеш М.С., Ге-
ремеш Я.І. про стягнення заборгованості. Відповідачу Ге-
ремеш Яні Ігорівні, 1990 р.н., необхідно з’явитись до
Бориспільського міськрайсуду за адресою: 08300, м. Бо-
риспіль, 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 повідомлені ним
причини неявки визнані неповажними, буде ухвалено за-
очне рішення.

Суддя І.В. Муранова-Лесів

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 09 листопада 2016
року о 15 годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Фе-
дорчука Станіслава Володимировича про стягнення
заборгованості за договором кредиту.

В судове засідання викликається як відповідач
Федорчук С.В. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними у справі матеріалами.

Суддя І.П. Прінь

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Абдулліної Світлани Михайлівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідач, місце проживання якої невідомо, викли-
кається на 25.10.2016 року о 14.00 год. до суду, каб.
№ 3, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідач повинна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Літовка В.В.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за заявою Товариства з
обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до
Гончарова Олександра Геннадійовича про стягнення
заборгованості.

Відповідач по справі Гончаров Олександр Генна-
дійович викликається до каб. № 15 суду на
28.10.2016 року на 09 годину 00 хвилин для участі у
розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутності за наявними доказами.

Суддя Ткачов О.М.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кі-
яшка Олександра Олександровича як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/2089/16-
ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кіяшка Олексан-
дра Олександровича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 28 жовтня 2016 року о 12.30 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за заявою Товариства з
обмеженою відповідальністю «Порше Лізинг Ук-
раїна» до Бєлікової Оксани Миколаївни про стяг-
нення заборгованості та збитків.

Відповідачка по справі Бєлікова Оксана Микола-
ївна викликається до каб. № 15 суду на 28.10.2016
року на 09 годину 30 хвилин для участі у розгляді
справи по суті.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
у її відсутності за наявними доказами.

Суддя Ткачов О.М.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Швець Аллу Володимирівну на 04.11.2016 р. об

11 год. 45 хв. та на 07.11.2016 р. об 11.00 год. в зал

судового засідання № 3, суддя Бар’як А.С., на роз-

гляд справи за позовом Гриник Ольги Володими-

рівни до Кредитної спілки «Злагода», Швець Алли

Володимирівни про зняття арешту.

Суддя Бар’як А.С.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Пінчука Станіслава Костянтиновича про те, що
01 листопада 2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні Ро-
менського міськрайонного суду Сумської області за ад-
ресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12,
буде слухатися в судовому засіданні цивільна справа за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Пінчука Станіслава Костянти-
новича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
Пінчук Станіслав Костянтинович вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи і у випадку його не-
явки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О.О. Євлах

Шишацький районний суд Полтавської області викли-
кає Шарабан Надію Михайлівну як відповідача у цивіль-
ній справі № 551/912/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Шарабан Надії Михайлівни про стяг-
нення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться об 11.00 год. 01 листо-
пада 2016 року та об 11.00 год. 08 листопада 2016 року
(резервне засідання) за адресою: Полтавська область,
Шишацький район, смт Шишаки, вул. Партизанська, 6.

У разі неявки в судове засідання справа, згідно з ви-
могами ЦПК України, буде розглянута у відсутність від-
повідача.

Суддя Д.С. Сиволап

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Іваненка Андрія Володимировича, 11.07.1976 р.н.
(адреса: 87371, Донецька обл., Амвросіївський р-н,
с. Успенка) про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором призначено на 09 годину 00 хвилин
24.10.2016 року у приміщенні Оріхівського район-
ного суду м. Оріхів за адресою: 70500, Запорізька
обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, б. 23. У разі не-
явки у судове засідання відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі
доказами з постановленням заочного рішення.

Суддя Щербань Л.С.

Відповідно до рішень виконавчої дирекції Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб (далі — Фонд) 
від 16 червня 2016 року № 1028 та 1028/1 уповнова-
жена особа Фонду на ліквідацію AT «БАНК ВЕЛЕС»,
у зв’язку з відсутністю веб-сайту банку повідомляє
про початок продажу активів (майна) банку.

Детальна інформація щодо продажу активів
(майна) банку розміщена на веб-сайті Фонду.

Довідкова інформація за номером AT «БАНК
ВЕЛЕС»: (044) 593-90-79.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Омельчука Олега Ігоревича в судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Омельчука Олега Ігоревича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 26 жовтня 2016 року о 09 год. 00
хв. (резервна дата судового засідання 28 жовтня 2016
року о 09 год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Но-
вопсков Луганської області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Луганську
міську раду по справі № 433/1704/16-ц за позовом
Комарчевої Таїси Тихонівни, в інтересах якої діє Ра-
кицька Ірина Миколаївна, до Луганської міської ради
про визнання права власності в порядку спадкування
за законом.

Засідання відбудеться 26 жовтня 2016 року о 09
год. 30 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Іващенко
Наталі Михайлівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідачка в справі Іващенко Наталя Михай-
лівна викликається на 7 листопада 2016 року о 08.30
год. до Орджонікідзевського районного суду міста
Маріуполя Донецької області для участі в розгляді
справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 31.10.2016 р. о 09.30 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Приватбанк» до Садигова Гаса-
налі про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Садигова Гасаналі з’явитися
до суду на вказані дату і час. У випадку неявки від-
повідача справа буде розглянула у його відсутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Щербака Олега Андрійовича про стягнення заборгова-
ності. Відповідач у справі Щербак Олег Андрійович, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область,
Слов’янський район, с. Пискунівка, вул. Нагірна, буд. 14,
викликається на 2 листопада 2016 року о 08 годині 00 хви-
лин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Розгляд цивільної справи №128/3147/16-ц за по-

зовом Публічного акціонерного товариства «Акцент

- Банк» до Коваленко Світлани Володимирівни про

стягнення заборгованості призначено на 11.11.2016

року о 14.00 год. у приміщенні Вінницького район-

ного суду за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка,

29.

Суддя О. І. Бондаренко

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Бренича Ігоря Євгеновича в судове засідання
як відповідача у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Бренича Ігоря Євгеновича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16 год. 30 хв.
07.12.2016 р. у приміщенні суду за адресою: 
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Бренича Ігоря Євге-
новича справу буде розглянуто у його відсутності на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Андрейківа Андрія Андрійовича в судове за-
сідання як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Андрейківа Андрія Андрійо-
вича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16 год. 40 хв.
08.12.2016 p. у приміщенні суду за адресою: 
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Андрейківа Андрія
Андрійовича справу буде розглянуто у його відсут-
ності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Ленінський районний суд м. Полтави викликає відпові-
дачку Чеснокову Віру Миколаївну, останнє відоме місце
проживання: Луганська область, Лутугинський р-н, с. Роз-
кішне, вул. Зарічна, 8, у судове засідання по цивільній
справі за позовом Чеснокова Олексія Вікторовича до Чес-
нокової Віри Миколаївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 2 листопада 2016 року о
13 годині 45 хвилин у приміщенні Ленінського районного
суду: м. Полтава, вул. Панянка, 38 (7-й зал).

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде
розглянуто за вашої відсутності.

Відповідачка зобов’язана повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя І. О. Чистик
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пОгОдА нА зАвТрА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 21 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +2    -3      +5 +10
Житомирська +2    -3      +5 +10
Чернігівська +2    -3      +4    +9
Сумська +1    -4      +3    +8
Закарпатська +5 +10      +9 +14
Рівненська +1   +6      +5 +10
Львівська +2   +7      +7 +12
Івано-Франківська +2   +7      +7 +12
Волинська +1   +6      +5 +10
Хмельницька +1   +6      +5 +10
Чернівецька +2   +7      +7 +12
Тернопільська +1   +6      +5 +10
Вінницька -2   +3      +5 +10

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3      +5  +10
Кіровоградська +2      -3      +6  +11
Полтавська +2      -3      +4    +9
Дніпропетровська -2     +3      +6  +11
Одеська +2     +7      +9  +14
Миколаївська +1     +6      +8  +13
Херсонська +1     +6      +8  +13
Запорізька 0     +5      +7  +12
Харківська +2      -3      +4    +9
Донецька -2     +3      +6  +11
Луганська +2      -3      +5  +10
Крим +5   +10   +10  +15
Київ -1     +1      +6    +8
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Музей Мечникова
відкрили 
на Харківщині

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

ПОСТАТІ. У Дворічанському районі розпочав роботу єдиний в Ук-
раїні музей лауреата Нобелівської премії, одного з основоположни-
ків еволюційної ембріології, імунології та мікробіології Іллі Мечнико-
ва. Всесвітньо відомий вчений народився в селі Іванівка в дворян-
ській сім’ї,  навчався у 2-й Харківській гімназії, яку закінчив із золо-
тою медаллю, та на відділенні природничих наук Харківського уні-
верситету.

Ілля Мечников створив теорію зародкових листків, заклав підва-
лини порівняльної ембріології,  фагоцитарної теорії та теорії порів-
няльної патології, відкрив для світу явище фагоцитозу, створив на-
уку про довголіття — ортобіоз. За свої українофільські настрої був
вимушений емігрувати до Франції.

Напевне, цілком знаковою можна назвати цю подію ще й тому,
що велична постать з минулого зримо повернулася на свою Бать-
ківщину завдяки обласному конкурсу міні-проектів «Разом у май-
бутнє», у  межах якого й реалізовано давню задумку про відкриття
музею видатного земляка.

Голова Харківської обласної ради Сергій Чернов під час відкриття
музею зазначив, що облрада підтримує ідею організації святкуван-
ня 110-річчя присудження Мечникову Нобелівської премії за участю
вчених із різних країн, яке заплановано провести в 2018 році.

Він також розповів, що обласна рада всіляко сприятиме дворі-
чанцям, котрі мають намір звернутися до латвійського музею з про-
ханням передати нобелівську медаль Мечникова в їхній музей.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду Київської області пе-
ребуває цивільна справа за позовом керівника Бориспільської місцевої про-
куратури в інтересах держави в особі: Київського обласного та по м. Києву уп-
равління лісового та мисливського господарства, ДП «Бориспільське лісове
господарство» до Брижка Василя Васильовича, 3-ті особи: Бутов Олександр
Леонідович, Бориспільська РДА Київської області, про визнання недійсним
державного акта на право власності, скасування державної реєстрації права
власності та витребування земельної ділянки.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 16.00 год. 24 жовтня 2016р.
за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №6.

У зв’язку з розглядом справи суд викликає в судове засідання на вищев-
казаний час 3-тю особу на стороні відповідача, яка не заявляє самостійних
вимог на предмет спору – Бутова Олександра Леонідовича.

Одночасно повідомляємо, що у випадку неявки в судове засідання на ви-
щевказаний час, справа буде розглянута у відсутність даної сторони.

Суддя Журавський В. В.

НАШІ БДЖОЛИ «ВЗЯЛИ»  БЕРЛІН. Жовтень мо-
же  бути не лише теплим, а й казково світлим. Дня-
ми столиця Німеччини удванадцяте перетворилася
на світову мекку світлової й музичної творчості. На
традиційному  фестивалі майстри протягом кількох
вечорів творили інсталяції на найвідоміших спорудах
міста — Бранденбурзьких воротах, Александрплаці,
фасаді Берлінського будинку і Берлінського собору,
будівлі Музейного острова та інших пам’ятках, яких
загалом понад 70. Вони розповідали  історії, презен-
тували свою культуру, мистецтво, ремесла і народні
звичаї.

Вперше за всю історію конкурсу до фіналу фестива-
лю, який відбувається у два етапи, вийшла команда з України,
яка  на вирішальній стадії обійшла усіх конкурентів. Українська
студія Magic-Innovations представила інсталяцію на тему «ART
and Nature». У роботі показали невеликий фрагмент життя бджіл

з паралельного світу. Вони мешкають у буди-
ночках на деревах, катаються на роликах і роб-
лять селфі. «Десь у Всесвіті народжується
перший атом, який перетворюється на медові
стільники. Бджола літає над торф’яником,
плющем і квітами, що символізує симбіоз
працьовитих комах і рослин — як приклад
всіх живих істот. Свій шлях бджола завер-
шує в селі на квітучому пагорбі», йдеться в

описі роботи, яку інсталювали на найвищу
берлінську споруду — телевежу,  і яка так  при-
пала до душі глядачам, що зі значним відри-
вом посіла перше місце за результатами голо-

сування на офіційному сайті та ютуб-каналі. А створили світлове
диво  Остап Хитрук (ідея), Анастасія Алексеєва (концепт-худож-
ник), Едуард Апетнакян, Вадим Самусенко, Кирило Корак (мо-
делінг і звук) та генералісти Ольга Штучна і Максим Старовойт. 

ФОТОФАКТ

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

СЛІД У ВСЕСВІТІ. Днями на
80-му році життя перестало бити-
ся серце першовідкривача коме-
ти Чурюмова-Герасименко та Чу-
рюмова-Солодовникова, всесвіт-
ньо відомого українського вчено-
го Клима Чурюмова. Він очолю-
вав Київський планетарій, був
президентом Української спіль-
ноти любителів астрономії,  чле-
ном-кореспондентом Національ-
ної академії наук України, дійс-
ним членом Нью-Йоркської ака-
демії наук. Очікувалося, що наш
учений буде номінований на ко-
лективну Нобелівську премію…

Клим Чурюмов народився 
19 лютого 1937 року в Миколаєві.
У 1949 році родина переїхала 
до Києва, де згодом він закінчив
фізичний факультет Київського
державного університету ім. 
Т. Г. Шевченка за спеціальністю
«фізика-астрономія». Працював
на полярній геофізичній  станції
в бухті Тіксі — досліджував по-
лярні сяйва, земні струми й іонос-
феру. У 1962 році почав працю-

вати на заводі «Арсенал» у Києві,
брав участь у розробці астрона-
вігаційної апаратури для косміч-
них ракет та її випробуванні на
космодромах Байконур і Пле-
сецьк. Після закінчення аспіран-
тури Київського державного уні-
верситету (спеціальність «астро-
фізика»)  працював тут науко-
вим співробітником на кафедрі
астрономії. Тож 18 жовтня про-
щалися з ученим у червоному
корпусі Київського національного
університету імені Тараса  Шев-
ченка.

І саме того дня на планетоло-
гічній конференції EPSC-DPS в
американській Пасадені астроно-
ми розповіли: комета Чурюмова-
Герасименко, яку вивчав зонд
«Розетта», народилася на дале-
ких підступах до Сонячної систе-
ми; в перші епохи свого життя во-
на оберталася між орбітами Плу-
тона, Нептуна і найвіддаленіши-
ми від Сонця частинами поясу
Койпера.

Сьогодні вже всі знають, що
комета 67P / Чурюмов-Гераси-
менко — найдослідженіше «кош-
лате чудовисько» Сонячної сис-

теми, була відкрита майже ви-
падково. У 1969 році київський
астроном Клим Чурюмов і його
колега Світлана Герасименко,
вивчаючи фотографію іншої ко-
мети, виявили на самому краєч-
ку знімка ще один об’єкт.

Як тоді вважали астрономи,
ядро   нововідкритої комети за
формою нагадувало м’яч для гри
в регбі і мало діаметр три на п’ять
кілометрів. Період обертання на-
вколо своєї осі становить близь-
ко 12 годин, а період обертання
навколо Сонця — майже шість з
половиною років. Через 45 років
у першовідкривачів комети

з’явився шанс побачити її на
власні очі і переконатися, що на-
справді вона схожа не так на
м’яч,  як на гантель або, як ви-
словилася Світлана Герасимен-
ко, на жіночий чобіток.

Вивчення хімічного складу ко-
мети Чурюмова-Герасименко за
допомогою інструментів «Розет-
ти»  і спускового модуля «Філа»
підтвердило, що вона складаєть-
ся з первинної матерії Сонячної
системи. Це змусило вчених з
особливим інтересом зайнятися
пошуками тієї частини міжпла-
нетного простору, де вона могла
народитися.

Він згас, а комета, 
як і раніше, 
на Сонячній орбіті

Клим Іванович Чурюмов думками завжди був у небі
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