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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 20 жовтня 2016 року
USD 2569.3239   EUR 2820.8607      RUB 4.1054     /    AU 326060.05      AG 4545.13      PT 241516.45     PD 164179.80

за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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ДОКУМЕНТИ

Указ Президента України «Про рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 16 вересня
2016 року «Про застосування персональних
спеціальних економічних та інших обмежувальних
заходів (санкцій)»

ЦИФРА ДНЯ

Газу на сезон
вистачить 

ЗАПАСИ. У НАК «Нафтогаз України» вважають можливість за-
купівлі газу в Росії для проходження опалювального сезону
2016—2017 років варіантом, до якого не доведеться вдаватися.
Про це повідомив комерційний директор компанії Юрій Вітренко
під час «круглого столу», присвяченого проблемам формування
ринку газу в Україні.

«У нас є юридичні варіанти, як отримати додаткові обсяги газу
з Росії, але мені здається, що це крайній варіант, до якого не до-
ведеться вдаватися. По-перше, у нас уже достатньо планових об-
сягів газу, по-друге, зможемо збільшити імпорт з Європи, і лише
коли цього не вистачить — залишиться резервний варіант», —
цитує УНІАН слова фахівця. Нині запаси газу в підземних схови-
щах України сягають 14,5 мільярда кубометрів — це той варіант,
за яким до закінчення опалювального сезону в підземних схови-
щах може залишитися ще 7—8 мільярдів кубів. Утім, за умови
тривалої негоди й холодів у НАК припускають вірогідність заку-
півлі блакитного палива з інших джерел, яких може бути кілька.

ЦИТАТА ДНЯ

Володимир Гройсман:
«Ми захистимо

кожного працівника
поліції, де ви будете

на стороні закону 
і захисту прав

людини. 
Ви захищаєте

країну, ми — вас».
Прем’єр-міністр про прагнення до створення
європейських цивілізованих норм у правоохоронній
системі 

7 млрд доларів
заощаджуватиме щороку бюджет 

від узгодження газових тарифів 
із ринковим рівнем   4
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АКТУАЛЬНО

Тривалий саботаж будівництва
Централізованого сховища
відпрацьованого ядерного палива
(ЦСВЯП) може спровокувати країну-
агресора вдатися до шантажу

Коли стартує
страхова медицина?

ЕКСКЛЮЗИВ. Заступник
міністра охорони здоров’я
Павло Ковтонюк відповів
«Урядовому кур’єру» на це
запитання та пояснив 
хід реалізації задуманого 
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Як обласна рада збирається продавати чуже майно
РЕСУРСИ РОЗВИТКУ. Чернівці одними з перших у країні взялися вирішувати нагальні питання
реформи місцевого самоврядування щодо розпорядження статками територіальних громад
та законного формування спільної власності на землю 

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр» 

Після публікації в «Урядово-
му кур’єрі» статті «Фінти з

балансом» (номер від 1 липня
2016 року), в якій ішлося про на-

магання Чернівецької облради
забрати у свою власність 3,45
гектара землі Чернівців, Черні-
вецька міськрада подала по -
зовну заяву в Київський
гос подарський суд. Вимога —
скасувати рішення обласної ра-

ди про надання дозволу на роз-
роблення проекту землеустрою
щодо відведення земельної ді-
лянки на вул. Заставнянській,
134 для оформлення права влас-
ності на цю землю за Чернівець-
кою обласною радою. 

Проте з’ясувалося, що тема зе-
мельних правовідносин двох орга-
нів місцевого самоврядування має
далеко не локальний характер. 

«Запам’ятай, Майку, — повчав
дон Карлеоне сина у знаменитій
стрічці «Хрещений батько», —

один законник з портфелем може
награбувати більше, ніж сто гро-
мил з автоматами». Але й тисяча
до зубів озброєних громил
не змогли б легко привлас-
нити землю територіальної
громади Чернівців. 5
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оголошення
Блейз І. Г.
вул. Треньова, 13, 
м. Сімферополь, АР Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42016000000002390 від 14.09.2016 за підозрою Вас у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися 24.10.2016 у період з 09.00
до 18.00 до старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу
управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді,
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова
Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А. М. за адресою: м. Київ,
бульвар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу Ви можете
з’явитися до слідчого або прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам необхідно надати доступ
та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові
докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла
чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сто-
рони захисту, якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться в них,
як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України, якщо сторона кримі-
нального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень
цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина 

або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій
території півострова Крим 

У. Асанов

Бондаренко А. А.
вул. Кірова, 19, 
смт Чорноморське, АР Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №
42016000000002412 від 15.09.2016 за підозрою Вас у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися 24.10.2016 у період з 09.00
до 18.00 до старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу
управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді,
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова
Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А. М. за адресою: м. Київ,
бульвар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу Ви можете
з’явитися до слідчого або прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам необхідно надати доступ
та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові
докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла
чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сто-
рони захисту, якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться в них,
як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України, якщо сторона кримі-
нального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень
цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина 

або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій
території півострова Крим 

У. Асанов

Благодатна О. Ю.
вул. Турецька, 21, 
м. Сімферополь, АР Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42016000000002454 від 20.09.2016 за підозрою Вас у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися 24.10.2016 у період з 09.00
до 18.00 до старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу
управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді,
протидії злочинності  та корупції на тимчасово окупованій території півострова
Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А. М. за адресою: м. Київ,
бульвар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу Ви можете
з’явитися до слідчого або прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам необхідно надати доступ
та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові
докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла
чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сто-
рони захисту, якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться в них,
як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України, якщо сторона кримі-
нального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень
цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина 

або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій
території півострова Крим 

У. Асанов 

Іоненко Т. І.
вул. Леніна, 71, 
м. Судак, АР Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42016000000002374 від 14.09.2016 за підозрою Вас у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися 24.10.2016 у період з 09.00
до 18.00 до старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу
управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді,
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова
Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А. М. за адресою: м. Київ,
бульвар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу Ви можете
з’явитися до слідчого або прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам необхідно надати доступ
та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові
докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла
чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сто-
рони захисту, якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться в них,
як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України, якщо сторона кримі-
нального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень
цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина 

або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій
території півострова Крим 

У. Асанов

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає Токарєва Артура Ок-
тавіановича, 22.09.1969 року народження, останнє місце проживання вул.
Комарова, 4/10, м. Чернівці, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом Хмари Зоряни Петрівни до Токарева Артура Октавіано-
вича про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначене на 16-45 год. 25 жовтня 2016 року за ад-
ресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет №20.

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

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається пові-
домленим про час і місце розгляду справи і у випадку його неявки в судове
засідання справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя В. М. Чебан

Злотніков В. Я.
вул. Хромченка, 6-а, 
м. Сімферополь, АР Крим

Повідомляю, що досудове розслідування у кримінальному провадженні 
№ 42016000000002468 від 20.09.2016 за підозрою Вас у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, завершено.

У зв’язку з викладеним Вам необхідно з’явитися 24.10.2016 у період з 09.00
до 18.00 до старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу
управління з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді,
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півострова
Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А. М. за адресою: м. Київ,
бульвар Лесі Українки, 26-а, каб. № 728 для ознайомлення з матеріалами кри-
мінального провадження.

У разі виявлення бажання прибути раніше обумовленої дати і часу Ви можете
з’явитися до слідчого або прокурора у будь-який зручний для Вас час.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 290 КПК України Вам необхідно надати доступ
та можливість скопіювати або відобразити відповідним чином будь-які речові
докази або їх частини, документи або копії з них, а також надати доступ до житла
чи іншого володіння, якщо вони знаходяться у володінні або під контролем сто-
рони захисту, якщо Ви маєте намір використати відомості, що містяться в них,
як докази у суді.

У той же час відповідно до ч. 12 ст. 290 КПК України, якщо сторона кримі-
нального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень
цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних 
провадженнях управління з питань представництва інтересів громадянина 

або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій
території півострова Крим 

У. Асанов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Підозрюваний Некрасов Дмитро Михайлович, який востаннє був зареєс-

трований за адресою: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Зелена, 8, кв.
10, проживає за адресою: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Зелена, 8,
кв. 10, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України викликається на 25
жовтня 2016 року до заступника військового прокурора Запорізького гар-
нізону підполковника юстиції Макаєва О.О. (кабінет № 2 за адресою: м. За-
поріжжя, вул. Базарна, 2) для вручення повідомлення про нову підозру та
зміну раніше повідомленої підозри у кримінальному провадженні 
№ 42015080370000081 від 26.02.2015, проведення допиту підозрюваного
у кримінальному провадженні № 42015080370000081 Некрасова Дмитра
Михайловича та для відкриття стороні захисту в порядку ст. 290 КПК Ук-
раїни матеріалів кримінального провадження № 42015080370000081 від
26.02.2015 за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 408 КК України та ознайомлення з ними.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Гузьо В’ячеславу Михайловичу, 08.05.1990 р. н., який прожи-
ває: Луганська обл., м. Новодружеськ, вул. Миру, буд. 14, кв. 10, на підставі ст.
ст. 133, 135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 27 жовтня 2016 р. до
каб. № 73 СВ Лисичанського ВП ГУНП в Луганській обл. до ст. слідчого Кустикова
А. В. за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Д. І. Менделєєва, 71, для
проведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю, а також вручення Вам
необхідних процесуальних документів у кримінальному провадженні 
№ 12014130240001484, за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 260 КК України.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний суд в Київській області викликає Сагунову
Ірину Юріївну, яка проживає за адресою: Київська область, м. Переяслав-Хмельниць-
кий, вул. Грушевського, 53, кв. 8 як відповідача у цивільній справі № 373/1298/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Надра» до Заруби Олега Вікторовича, Сагунової Ірини Юріївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 24 жовтня 2016 року о 10 год. 30 хв. у приміщенні
Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області за адресою: Київська
обл., м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана Хмельницького, 65.

Відповідач попереджається, що у разі неявки в судове засідання на зазначений час,
суд розглядатиме справу без участі відповідача на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Опанасюк

Втрачений паспорт 
ВС 226965 на ім’я Доненко 

Тетяни Кліментіївни, виданий 
Ц-Міським РВ Горлівського 

МУ УМВС України 
у Донецькій обл. 06.04.2000 р.,

вважати недійсним
з 04.10.2016 р.

Втрачений паспорт 
ВС 226964 на ім’я Доненко 

Костянтин Васильович, виданий
Ц-Міським РВ Горлівського 

МУ УМВС України 
у Донецькій обл. 06.04.2000 р., 

вважати недійсним
з 04.10.2016 р.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Садовник Дмитро Миколайович, 10.04.1976 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України

викликається 25 жовтня 2016 року на 10:00 год. до старшого слідчого в ОВС управління спеціальних розслідувань Де-
партаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Музики В.М.  у каб. № 209 за адресою: м. Київ,
вул. Борисоглібська, 18 (тел. 044-200-70-79) для проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 42014000000001149 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції від 21.09.2006); ч. 4 
ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115
(в редакції від 05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

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

ливості тимчасово залишити цей заклад; 
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

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

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

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

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

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ані-
кіну Ірину Василівну, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/5889/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Анікіної Ірини Васи-
лівни про стягнення заборгованості, що відбудеться
24 жовтня 2016 року о 10.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Заха-
рової Ніни Олексіївни до Лютенка Миколи Даниловича про
визнання права власності на нерухоме майно за набуваль-
ною давністю Приморський районний суд міста Маріуполя
викликає як відповідача Лютенка Миколу Даниловича, ос-
таннє місце проживання якого є місто Маріуполь, вул. Ла-
вицького, будинок 6-а, квартира 29-а, в судове засідання,
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, проспект Будівельників,буд. 52 а, каб. №3, на 08.00
годину 25 жовтня 2016 року та на 08-00 годину 01 листопада
2016 року.

Відповідачу пропонується в разі неявки повідомити суд
про причини. В разі неявки без поважної причини справа
може бути розглянута у відсутність відповідача. 

Суддя Н. М. Курбанова

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідачів Мобін Хуаджа Ахмад та Мобін Фршта
Ахмадівну у судове засідання, що призначено на 24
листопада 2016 року на 11 годину 00 хвилин по ци-
вільній справі за позовом Манохи Романа Володи-
мировича до Мобін Тетяни Володимирівни, Мобін
Хуаджа Ахмад, Мобін Фршта Ахмадівни про ви-
знання осіб такими, що втратили право користу-
вання жилим приміщенням (кабінет № 35, 
пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/4180/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ши-
пілова А. С., Шипілової Н. П. про стягнення заборгова-
ності. Відповідачі у справі Шипілов Артем Сергійович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Батова, буд. 200, Шипілова Наталія Па-
влівна, останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Батова, буд. 200, викликаються
до суду на 08 год. 20 хв. 25 жовтня 2016 року (корп. №2,
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Суддя О. В. Каліуш

Білгород-Дністровський міськрайонний
суд Одеської області викликає як відпові-
дача Абдурапієву Аллу Дмитрівну у судове
засідання, яке відбудеться 28.10.2016
року о 14.15 годині у приміщенні Білго-
род-Дністровського міськрайонного суду
за адресою: м. Білгород-Дністровський,
вул. Військової Слави (Енгельса), 27, зал
судових засідань 37, по цивільній справі 
№ 495/4976/16-ц за позовом Павленко В. П.
про припинення стягнення аліментів.

У разі вашої неявки у судове засідання,
справа може бути розглянута у вашу від-
сутність.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Приходька Олександра Мико-
лайовича, Приходько Валентину Василівну
як відповідачів в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/1196/16-ц за позовом ПАТ
«Кредобанк» до Приходька Олександра Ми-
колайовича, Приходько Валентини Васи-
лівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, що відбудеться 28
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

Орджонікідзевський районний суд
міста Маріуполя (місто Маріуполь, про-
спект Перемоги, 6) розглядає справу за
позовом Юрченко Наталі Василівни до
Дуда Сергія Васильовича про визнання
особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Відповідач по справі Дуда Сергій Васи-
льович викликається на 25 жовтня 2016
року на 10.00 годину до Орджонікідзев-
ського районного суду міста Маріуполя
Донецької області для участі в розгляді
справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл.50-річчя
Перемоги, 34, викликає Краснодонську
міську раду Луганської області як відпо-
відача в судове засідання по цивільній
справі № 426/10673/16-ц за позовом Ши-
рокого Андрія Івановича до Краснодон-
ської міської ради Луганської області,
третя особа Широка Марія Харлампівна
про визнання права власності, що відбу-
деться 26 жовтня 2016 року о 10-00 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 Дудника Костян-
тина Володимировича як відповідача в
судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6395/15-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Дудника Костянтина
Володимировича про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 26 жовтня 2016
року о 09-00 год.

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

Суддя А. С. Река
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Васько О. А., Машкової Н. Г., Головенка Ю. В., Гур-
джеєвої Л. П., Радімушкіної Ю.В., Коряки О. Ф. про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/3622/16-ц Васько Олена Ана-
толіївна, 14.06.1975 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Дебальцеве Донецької області, вул. Курчатова, буд.
11, кв.58, викликається до суду на 26 жовтня 2016 року о 08-
10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3616/16-ц Машкова Наталя
Георгіївна, 05.09.1960 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Демократична, буд.
3 Б, викликається до суду на 26 жовтня 2016 року о 08-30
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3615/16-ц Головенко Юрій Во-
лодимирович, 15.03.1964 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Перекопська,
буд.40, викликається до суду на 26 жовтня 2016 року о 08-
50 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3644/16-ц Гурджеєва Лідія Пет-
рівна, 30.08.1972 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої:
м. Макіївка Донецької області, мкрн. Сонячний, буд.16, кв.40,
викликається до суду на 26 жовтня 2016 року о 09-10 годині,
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3619/16-ц Радімушкіна Юлія
Володимирівна, 13.08.1981 р.н., останнє відоме місце реєс-
трації якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Курська,
буд.13, кв.39, викликається до суду на 26 жовтня 2016 року
о 09-30 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідач у справі № 233/3614/16-ц Коряка Олена Федо-
рівна, 07.06.1980 р.н., останнє відоме місце реєстрації якої:
м. Макіївка Донецької області, вул. Трояновського, буд.62,
кв.10, викликається до суду на 26 жовтня 2016 року о 09-50
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Черіної B.C., Бур’ян Н.В., Мамедова Р.Ф., Бук
С.Г., Громенко Г.В. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач у справі № 233/2609/16-ц Громенко Галина
Василівна, 01.09.1958 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Костянтинівка Донецької області, вул. Ювілейна,
буд. 5, викликається до суду на 27 жовтня 2016 року о
08.00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідач у справі № 233/2645/16-ц Бук Снежана Ген-
надіївна, 02.12.1992 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Костянтинівка Донецької області, вул. Матросова,
буд. 54, викликається до суду на 27 жовтня 2016 року о
08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідач у справі № 233/3472/16-ц Мамедов Расим
Фархад огли, 30.09.1987 р.н., останнє відоме місце реєс-
трації якого: м. Костянтинівка Донецької області, вул. Ви-
соковольтна, буд. 2, викликається до суду на 27 жовтня
2016 року о 08.20 годині, каб. № 15, для участі у розгл5іді
справи по суті.

Відповідач у справі № 233/2650/16-ц Бур’ян Надія Ва-
лентинівна, 24.02.1955 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції якої: м. Костянтинівка Донецької області, вул. Кутузова,
буд.15, викликається до суду на 27 жовтня 2016 року о
08.40 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідач у справі № 233/2756/16-ц Черіна Валентина
Сергіївна, 24.09.1989 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Костянтинівка Донецької області, вул. Калініна,
буд. 78, викликається до суду на 27 жовтня 2016 року о
08.50 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу про стягнення заборгованості за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до:

Відповідач Гумінюк Сергій Геннадійович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Кореневського, буд. 14, кв. 9, викликається
01 листопада 2016 року о 09 год. 30 хв. до суду для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідач Гумінюк Олена Миколаївна, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Курнатовського, буд. 29, кв. 2, викликається 01 лис-
топада 2016 року о 09 год. 30 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Байло Наталію Павлівну, Байло Андрія Ярославовича
(останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Ва-
гилевича, 7/6) як відповідачів у судове засідання по
цивільній справі № 2/463/1773/2016 (463/3798/16-ц)
за позовом Байло Ярослава Івановича, Стахів Роксо-
лани-Ярини Ярославівни до Байло Наталії Павлівни,
Байло Андрія Ярославовича про визначення права
користування на частину житлового приміщення, зо-
бов’язання не чинити перешкод у користуванні квар-
тирою, що відбудеться 11 листопада 2016 р. о 15 год.
00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без його участі на
підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Гирич С. В.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів по цивільній справі за провадж.
2/431/1275/16: Гуцу Олександра Олександровича, який
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Ан-
трацит, вул. Ростовська, 27, кв.28, у судове засідання по
цивільній справі за позовом ПАТ «Дельта Банк» в особі
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб на ліквідацію AT «Дельта Банк» Кадирова В.В.
до Гуцу Олександра Олександровича, Гуцу Ольги Оле-
гівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 31 жовтня 2016 року о
14 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а, судова
зала №4.

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

Суддя В. О. Озеров

Глибоцький районний суд Чернівецької області викли-
кає Алергуша Василя Миколайовича та Майданюка 
Вячеслава Георгійовича як відповідачів в судове засі-
дання по цивільній справі № 715/1114/16-ц, провадження
№2/715/573/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Алер-
гуша Василя Миколайовича та Майданюка Вячеслава
Георгійовича про стягнення заборгованості на 10 год. 00
хв. 28 жовтня 2016 року в зал судового засідання Гли-
боцького районного суду Чернівецької області за адре-
сою: Чернівецька область, смт Глибока, вул. Борців за
волю України, 2-а.

Останнє відоме місце проживання Алергуша Василя
Миколайовича: с. Купка Глибоцького району Чернівець-
кої області та Майданюка В’ячеслава Георгійовича: с.
Горбово Герцаївського району Чернівецької області.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
наявними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Ю. П. Григорчак

ПОВІДОМЛЕННЯ
28.09.2016 прокурором відділу процесуального керівниц-

тва у кримінальних провадженнях управління з питань пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в суді,
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій те-
риторії півострова Крим Генеральної прокуратури України
Асановим У.С. змінено раніше повідомлену підозру Іоненко
Тетяні Іванівні, 24.02.1961 року народження, у кримінальному
провадженні №42016000000002374 від 14.09.2016.

Враховуючи те, що на виклики прокурора для отримання
повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри Іоненко Т.І.
не з’явилась, ознайомитись з текстом повідомлення можливо
на офіційному сайті Генеральної прокуратури України за по-
силанням http://www.gp.gov.ua/.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях управління з питань 

представництва інтересів громадянина або держави в суді, 
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій 

території півострова Крим Генеральної прокуратури України  
У. С. Асанов

ПОВІДОМЛЕННЯ
27.09.2016 прокурором відділу процесуального керівниц-

тва у кримінальних провадженнях управління з питань пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в суді,
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій те-
риторії півострова Крим Генеральної прокуратури України
Асановим У.С. змінено раніше повідомлену підозру Благодат-
ній Олені Юріївні, 17.07.1977 року народження, у криміналь-
ному провадженні №42016000000002454 від 20.09.2016.

Враховуючи те, що на виклики прокурора для отримання
повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри Благо-
датній О.Ю. не з’явилась, ознайомитись з текстом повідом-
лення можливо на офіційному сайті Генеральної прокуратури
України за посиланням http://www.gp.gov.ua/.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях управління з питань 

представництва інтересів громадянина або держави в суді, 
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій 

території півострова Крим Генеральної прокуратури України  
У. С. Асанов

ПОВІДОМЛЕННЯ
28.09.2016 прокурором відділу процесуального керівниц-

тва у кримінальних провадженнях управління з питань пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в суді,
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій те-
риторії півострова Крим Генеральної прокуратури України
Асановим У. С. змінено раніше повідомлену підозру Бонда-
ренку Анатолію Анатолійовичу, 22.02.1974 року народження,
у кримінальному провадженні №42016000000002412 від
15.09.2016.

Враховуючи те, що на виклики прокурора для отримання
повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри Бонда-
ренко А.А. не з’явився, ознайомитись з текстом повідомлення
можливо на офіційному сайті Генеральної прокуратури Ук-
раїни за посиланням http://www.gp.gov.ua/.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях управління з питань 

представництва інтересів громадянина або держави в суді, 
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій 

території півострова Крим Генеральної прокуратури України  
У. С. Асанов

ПОВІДОМЛЕННЯ
27.09.2016 прокурором відділу процесуального керівниц-

тва у кримінальних провадженнях управління з питань пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в суді,
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій те-
риторії півострова Крим Генеральної прокуратури України
Асановим У.С. змінено раніше повідомлену підозру Злотні-
кову Василю Яковичу, 13.09.1980 року народження, у кримі-
нальному провадженні №42016000000002468 від 20.09.2016.

Враховуючи те, що на виклики прокурора для отримання
повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри Злот-
ніков В. Я. не з’явився, ознайомитись з текстом повідомлення
можливо на офіційному сайті Генеральної прокуратури Ук-
раїни за посиланням http://www.gp.gov.ua/.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях управління з питань 

представництва інтересів громадянина або держави в суді, 
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій 

території півострова Крим Генеральної прокуратури України  
У. С. Асанов

ПОВІДОМЛЕННЯ
28.09.2016 прокурором відділу процесуального керівниц-

тва у кримінальних провадженнях управління з питань пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в суді,
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій те-
риторії півострова Крим Генеральної прокуратури України
Асановим У. С. змінено раніше повідомлену підозру Блейз
Ірині Геннадіївні, 21.02.1978 року народження, у криміналь-
ному провадженні №42016000000002390 від 14.09.2016.

Враховуючи те, що на виклики прокурора для отримання
повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри Блейз І.Г.
не з’явилась, ознайомитись з текстом повідомлення можливо
на офіційному сайті Генеральної прокуратури України за по-
силанням http://www.gp.gov.ua/.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях управління з питань 

представництва інтересів громадянина або держави в суді, 
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій 

території півострова Крим Генеральної прокуратури України  
У. С. Асанов

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядається цивільна справа за позовом Стахо-
вої Руслани Володимирівни до Жардіна Станіслава
Валентиновича про витребування автомобіля з чу-
жого незаконного володіння.

Відповідач по справі Жардін Станіслав Валентино-
вич (останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Армійська, будинок 8,
квартира 36) викликається на 3 листопада 2016 року
на 08 годин 30 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. для
участі у розгляді справи по суті.

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

Краснолиманський міський суд Донецької області
викликає в судове засідання як відповідача Анісімова
Сергія Олександровича по цивільній справі за
№ 236/2456/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний Ощадний банк Ук-
раїни» в особі філії - Донецьке обласне управління
AT «Ощадбанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться 31 жовтня 2016
року о 08 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою:
84401, Донецька область, м. Лиман, вул. Незалеж-
ності, 13, каб. № 5.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце про-
ведення розгляду справи і у випадку його неявки в
судове засідання справа буде розглянута за його від-
сутності.

Cуддя Мірошниченко О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом ПАТ
«Державний Ощадний банк України» в особі філії -
Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до
Шерстньова Олексія Миколайовича, Махіборода Во-
лодимира Євгеновича та Стоян Алли Вячеславівни
про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Відповідачі Шерстньов Олексій Миколайович, Ма-
хіборода Володимир Євгенович та Стоян Алла Вячес-
лавівна викликаються дo каб. № 18 суду на 25
жовтня 2016 року на 08 годину 30 хвилин для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відпові-
дачів, справа буде розглянута за їх відсутності за
наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Селидівський міський суд Донецької області
(85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Чорної Любові
Олексіївни про стягнення заборгованості. Відповідач
Чорна Любов Олексіївна, зареєстрована за адресою:
м. Донецьк, вул. Постишева, буд. 122, кв. 14, викли-
кається на 28.10.2016 р. о 08 год. 30 хв. до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

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

Суддя Владимирська І. М.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми
знаходиться цивільна справа № 591/3621/16-ц про-
вадження № 2/591/1910/16 за позовом ПАТ КБ «При-
ват Банк» до Козирева Олега Сергійовича про
стягнення заборгованості, справу призначено до роз-
гляду на 14 год. 00 хв. 21 листопада 2016 року 
за адресою суду: м. Суми, вул. Академічна (Першот-
равнева), буд. 13, каб. 505, головуючий - суддя Бурда
Б. В. (р.т. 0542 - 600 - 466).

Відповідно до ст. 74 ЦПК України Зарічний район-
ний суд м. Суми викликає в судове засідання як від-
повідача гр. Козирева Олега Сергійовича, 07.05.1969
року народження, остання відома адреса мешкання:
м. Суми, вул. Харківська, буд. 4, кв. 82.

В разі неявки відповідача Козирева Олега Сергійо-
вича справа буде розглянута за його відсутності за
наявними матеріалами в справі.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова
(Радянська), буд. 39а) розглядає цивільну справу за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приват Банк» до Адамова Віктора Анатолійовича
про стягнення заборгованості за кредитними догово-
рами.

Відповідач Адамов Віктор Анатолійович, 26.04.1961
року народження, що мешкає за останньою відомою ад-
ресою: вул. Декабристів, 9/9, м. Добропілля Донецької
області, викликається до Добропільського міськрайон-
ного суду Донецької області як відповідач по цивільній
справі.

Судове засідання відбудеться 26.10.2016 року о 09.30
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м.
Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.

У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільні справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Яцика Олександра
Васильовича, Яцик Олени Леонтіївни про стягнення за-
боргованості.

Відповідачі по справі 219/7091/2016-ц Яцик Олександр
Васильович, 15 листопада 1970 року народження, Яцик
Олена Леонтіївна, 12 червня 1971 року народження, про-
живають за адресою, вказаною в позовній заяві: До-
нецька область, м. Жданівка, квартал 1, буд. 7, кв. 16
викликаються на 25 жовтня 2016 року на 13 годину 00
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам по даній справі пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачів, вони повинні повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута у їх
відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Кролевецький районний суд Сумської області відпо-
відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Шебик Любов
Григорівну, 29 червня 1969 року народження, уродженку
м. Кролевець Сумської області, останнє відоме місце ре-
єстрації: Сумська область, м. Кролевець, пр. Mиpу, буд.
21, кв. 63, як відповідача по справі №579/1329/16-ц
2/579/326/16 за позовом публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПриватБанк» до Шебик Лю-
бові Григорівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 11 листопада 2016
року о 13 годині 00 хвилин у м. Кролевець Сумської об-
ласті, вул. Франка, 13. Суд пропонує Шебик Л. Г. подати
письмові пояснення та всі наявні докази по справі. У ви-
падку неявки відповідача в судове засідання, це оголо-
шення вважається належним повідомленням і справа
буде розглянута за відсутності Шебик Л. Г.

Суддя О. В. Моргун

Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Юзепчук Ганну Василівну, 08.06.1979 р. н., останнє ві-
доме місце реєстрації: Одеська область, м. Чорноморськ,
вул. Паркова, буд. 44, кв. 10, Писарєва Ігоря Анатолійо-
вича, 09.08.1970 р. н., останнє відоме місце реєстрації:
Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Паркова, буд. 44,
кв. 10, Юзепчука Олександра Олексійовича, останнє ві-
доме місце реєстрації: Одеська область, м. Чорноморськ,
вул. Паркова, буд. 44, кв. 10, як відповідачів в судове за-
сідання по справі № 501/612/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Юзепчук Ганни Василівни, Писарєва Ігоря Ана-
толійовича, Юзепчука Олександра Олексійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором на
09.50 год. 14.11.2016 р. за адресою: м. Чорноморськ,
вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засідань №2. Суд
роз’яснює, що у разі неявки відповідачів, справа буде
розглянута за їх відсутності.

Суддя Т. В. Ледньова

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) 

з продажу активів — прав вимоги за кредитами 
фізичних осіб ПАТ «КБ «ПІВДЕНКОМБАНК»

на електронному торговельному майданчику РМУТМБ
«Прайс» https://price-trade.org.ua/

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Фоменко Євген Анатолійович,
21.11.1975 р.н., уродженець с. Курилівка Куп’янського
району Харківської області, громадянин України, який ра-
ніше мешкав за адресою: Харківська область, Куп’ян-
ський район, с. Курилівка, вул. Польова, буд. 52-В,
відповідно до вимог ст. ст. 42, 133, 135 КПК України ви-
кликається о 10 год. 30 хв. 24, 27 та 31 жовтня 2016 року
до старшого слідчого СВ Куп’янського ВП ГУ НП 
в Харківській області Мариненко Н.В. за адресою: Хар-
ківська область, м. Куп’янськ, вул. Харківська, 14 
(тел. 099-380-42-62), для проведення слідчих та проце-
суальних дій у кримінальному провадженні 
№ 12012220370000069 за ч. 1 ст. 115 КК України. По-
важні причини неприбуття особи на виклик суду згідно
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Старший слідчий Мариненко Н. В.
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оголошення
Сєвєродонецький міський суд Луганської області повідомляє Станілевичу Володимиру Михайловичу,

мешканцю міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ухвалення заочного рішення від 29 квітня
2016 року по справі № 428/1679/16-ц за позовом AT «Дельта Банк»; повідомляє Прохорчуку Андрію Олек-
сандровичу, мешканцю міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ухвалення заочного рішення від
26 серпня 2016 року по справі № 428/4927/16-ц за позовом AT «Дельта Банк»;

повідомляє Семенчук Ольгу Миколаївну, мешканку міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про
ухвалення заочного рішення від 12 листопада 2015 року по справі № 428/5877/15-ц за позовом AT «Дельта
Банк»;

повідомляє Баранову Любов Миколаївну, мешканку міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про
ухвалення заочного рішення від 06 липня 2015 року по справі № 428/4636/15-ц за позовом AT «Дельта
Банк»;

повідомляє Дубовік Валентину Миколаївну, мешканку міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області про
ухвалення заочного рішення від 06 липня 2015 року по справі № 428/4643/15-ц за позовом AT «Дельта
Банк»; 

повідомляє Черешневу Валентину Федорівну, мешканку міста Алмазна Луганської області, про ухвалення
заочного рішення від 06 липня 2015 року по справі № 428/4641/15-ц за позовом AT «Дельта Банк»;

повідомляє Бар Юрію В’ячеславовичу, мешканцю міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ух-
валення заочного рішення від 12 листопада 2015 року по справі № 428/6033/15-ц за позовом AT «Дельта
Банк»;

повідомляє Соломкіну Дмитру Петровичу, мешканцю міста Алмазна Луганської області, про ухвалення
заочного рішення від 12 листопада 2015 року по справі № 428/5888/15-ц за позовом AT «Дельта Банк»;

повідомляє Богаєвській Олені Володимирівні, мешканці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області,
про ухвалення заочного рішення від 12 листопада 2015 року по справі № 428/6029/15-ц за позовом 
AT «Дельта Банк»; 

повідомляє Павлухіній Юлії Володимирівні, мешканці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про
ухвалення заочного рішення від 30 червня 2015 року по справі № 428/4044/15-ц за позовом AT «Дельта
Банк»;

повідомляє Сіваковій Наталії Володимирівні, мешканці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області,
про ухвалення заочного рішення від 12 листопада 2015 року по справі № 428/5872/15-ц за позовом 
AT «Дельта Банк»;

повідомляє Зайцеву Сергію Віталійовичу, мешканцю міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про
ухвалення заочного рішення від 04 серпня 2015 року по справі № 428/3992/15-ц за позовом AT «Дельта
Банк»;

повідомляє Бабіч Тетяні Олександрівні, мешканці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ух-
валення заочного рішення від 12 листопада 2015 року по справі № 428/5894/15-ц за позовом AT «Дельта
Банк»;

повідомляє Джафарову Ільдару Юнісовичу, мешканцю міста Ірміно Луганської області, про ухвалення
заочного рішення від 14 травня 2015 року по справі № 428/3074/15-ц за позовом AT «Дельта Банк»;

повідомляє Перцевій Беллі Юріївні, мешканці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ухва-
лення заочного рішення від 12 листопада 2015 року по справі № 428/5825/15-ц за позовом AT «Дельта
Банк»;

повідомляє Тисленко Олександру Миколайовичу, мешканцю міста Кадіївки (Стаханова) Луганської об-
ласті, про ухвалення заочного рішення від 03 листопада 2015 року по справі № 428/3064/15-ц за позовом
AT «Дельта Банк»; 

повідомляє Русанову Данилу Анатолійовичу, мешканцю міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області,
про ухвалення заочного рішення від 12 листопада 2015 року по справі № 428/6046/15-ц за позовом 
AT «Дельта Банк»; 

повідомляє Амеленкову Ігорю Олексійовичу, мешканцю міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області,
про ухвалення заочного рішення від 14 травня 2015 року по справі № 428/3071/15-ц за позовом AT «Дельта
Банк»;

повідомляє Дурнєву Володимиру Івановичу, мешканцю міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області,
про ухвалення заочного рішення від 12 листопада 2015 року по справі № 428/6037/15-ц за позовом 
AT «Дельта Банк»;

повідомляє Комар Ларисі Анатоліївні, мешканці міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про ух-
валення заочного рішення від 12 листопада 2015 року по справі № 428/5823/15-ц за позовом AT «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості.

Суддя Д. Б. Баронін

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запо-
різька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в
особі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до фі-
зичних осіб про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі по справі №319/1032/16-ц — Притула Євгенія Юріївна, ос-
тання відома адреса проживання: Донецька область, 
м. Сніжне, вул. Радянська, буд.116, кв.12; Роєва Наталія Євгенівна,
остання відома адреса проживання: Донецька область, 
м. Сніжне,вул. Карапетяна, буд. 80, кв. 218; Ганін Сергій Олександро-
вич, остання відома адреса проживання: Донецька область, Шахтар-
ський р-н, с. Латишево, вул. Гончарова, буд.14, в судове засідання, яке
призначене на 10 год. 30 хв. 31 жовтня 2016 року. Відповідачам про-
понується надати свої заперечення проти позову та докази на їх під-
твердження. У випадку неявки відповідачів в судове засідання та
неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде розгля-
нутий за їх відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Солодовніков Р. С.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запо-
різька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме
цивільну справу за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Ук-
раїни» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»
до фізичної особи про стягнення заборгованості за кредитними до-
говорами. Відповідач по справі №319/1039/16-ц — Галаган-Григо-
раш Неля Михайлівна, остання відома адреса проживання:
Донецька обл., м. Сніжне, вул. Космонавтів, буд. 4, кв. 57, в судове
засідання, яке призначене на 09 год. 30 хв. 31 жовтня 2016 року.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти позову
та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідачів в су-
дове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки
позов буде розглянутий за їх відсутності за наявними у справі до-
казами. 

Суддя Солодовніков Р. С.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запо-
різька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме
цивільну справу за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Ук-
раїни» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»
до фізичної особи про стягнення заборгованості за кредитними до-
говорами. Відповідач по справі №319/1038/16-ц — Чернишова Лілія
Борисівна, остання відома адреса проживання: Донецька обл., 
м. Сніжне, вул. Леніна, буд. 1, кв. 6, в судове засідання, яке призна-
чене на 09 год. 45 хв. 31 жовтня 2016 року. Відповідачам пропону-
ється надати свої заперечення проти позову та докази на їх
підтвердження. У випадку неявки відповідачів в судове засідання та
неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде роз-
глянутий за їх відсутності за наявними у справі доказами. 

Суддя Солодовніков Р. С.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запо-
різька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме
цивільну справу за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Ук-
раїни» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»
до фізичної особи про стягнення заборгованості за кредитними до-
говорами. Відповідач по справі №319/1031/16-ц — Терзіман Юрій
Леонідович, остання відома адреса проживання: Донецька обл., 
м. Сніжне, вул. Ландау, буд. 10, кв. 45, в судове засідання, яке при-
значене на 10 год. 00 хв. 31 жовтня 2016 року. Відповідачам про-
понується надати свої заперечення проти позову та докази на їх
підтвердження. У випадку неявки відповідачів в судове засідання та
неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде роз-
глянутий за їх відсутності за наявними у справі доказами. 

Суддя Солодовніков Р. С.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запо-
різька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме
цивільну справу за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Ук-
раїни» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»
до фізичної особи про стягнення заборгованості за кредитними до-
говорами. Відповідач по справі №319/1030/16-ц — Сіліна Євгенія
Закирівна, остання відома адреса проживання: Донецька обл., 
м. Сніжне, вул. Карапетяна, буд. 21, кв. 25, в судове засідання, яке
призначене на 10 год. 15 хв. 31 жовтня 2016 року. Відповідачам про-
понується надати свої заперечення проти позову та докази на їх під-
твердження. У випадку неявки відповідачів в судове засідання та
неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде роз-
глянутий за їх відсутності за наявними у справі доказами. 

Суддя Солодовніков Р. С.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запо-
різька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме
цивільну справу за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Ук-
раїни» в особі філії — Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк»
до фізичної особи про стягнення заборгованості за кредитними до-
говорами. Відповідач по справі №319/1029/16-ц — Акименко Ла-
риса Григоріївна, остання відома адреса проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, пров. Краснодонський, буд. 4, в судове засідання,
яке призначене на 10 год. 45 хв. 31 жовтня 2016 року. Відповідачам
пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх
підтвердження. У випадку неявки відповідачів в судове засідання та
неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде роз-
глянутий за їх відсутності за наявними у справі доказами. 

Суддя Солодовніков Р. С.

Чернігівський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання відповідачів Єлісєєнка Дмитра Ана-
толійовича, 25 січня 1970 року народження, уродженця 
м. Шахтарськ Донецької області, зареєстрованого за ад-
ресою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), мікро-
район Молодіжний, б. 22, кв. 153, Єлисєєнко Оксану
Анатоліївну, 21 квітня 1973 року народження, уродженку
м. Ясинувата Донецької області, зареєстровану за адре-
сою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), вул. Шах-
тарська, б.29, кв.9, по цивільній справі № 329/947/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості та збитків за кредит-
ним договором. Судове засідання відбудеться 08 листо-
пада 2016 року о 10 годині 00 хвилин в залі судового
засідання № 2 Чернігівського районного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка,
вул. Соборна, б.391. В разі неявки відповідачів у судове за-
сідання на вказану дату, справа буде розглянута за їх від-
сутністю.

Суддя Покопцева Д. О.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської об-
ласті викликає Дзизенко Наталію Володимирівну
(останнє відоме місце проживання: вул. Лугова, 109,
с. Засулля Лубенського району Полтавської області)
як відповідача в судове засідання в цивільній справі
за позовом Твердохлеба Олега Анатолійовича до
Дзизенко Наталії Володимирівни про відшкодування
моральної шкоди. Судове засідання відбудеться о 09
годині 00 хвилин 01 листопада 2016 року в примі-
щенні суду за адресою: Полтавська область, 
м. Лубни, вул. Монастирська, 17.

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

Суддя В. М. Даценко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Деордіцу Сергія Юрійовича (Лу-
ганська область, м. Кадієвка, вул. Червоногвардійська,
12/2) за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» м. Київ до Деордіци Сергія Юрійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
стягнення судового збору, у судове засідання, яке 
відбудеться 08 листопада 2016 року о 16.30 год. у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, 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

Деражнянський районний суд Хмельницької об-
ласті повідомляє Прощарука Юрія Сергійовича про
те, що 09 листопада 2016 року о 15 год. 00 хв. буде
розглядатися справа за позовом Перепелиці Дмитра
Йосиповича до Прощарука Юрія Сергійовича про
усунення перешкод у користуванні земельною ді-
лянкою по вул. Миру, 43 в м. Деражня Хмельницької
області. В разі неявки відповідача на вказану дату
розгляд справи буде проведено за його відсутності.

Суддя Т. В. Лукіянець

Старосинявський районний суд Хмельницької області
викликає представника відповідача ПАТ «Страхова компа-
нія «Нова» в судове засідання по цивільній справі 
№ 684/518/16-ц за позовом Марчука Юрія Володимиро-
вича до Центру забезпечення службової діяльності Мініс-
терства оборони та Генерального штабу Збройних сил
України та Приватного акціонерного товариства «Страхова
компанія «Нова» про стягнення матеріальної шкоди, яке
відбудеться 28 жовтня 2016 р. о 10 год. 00 хв. в приміщенні
Старосинявського районного суду Хмельницької області за
адресою: смт Стара Синява, вул. Грушевського, 53. У разі
неявки у судове засідання відповідача, справа буде розгля-
нута без його участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Галиш І. Б.

Вишгородський районний суд Київської області пові-
домляє, що в провадженні суду розглядається цивільна
справа № 363/3217/16-ц за позовом Вишгородського
районного комунального підприємства «Вишгородтеп-
ломережа» до Луцкіної Вікторії Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за опалення.

Судове засідання відбудеться 01 листопада 2016 року
о 09 годині 20 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача Луцкіної Вікторії Володими-
рівни без поважних причин справа буде розглянута за її
відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ,
вул. Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 50) викликає на
14.02.2017 на 10 год. 00 хв. Шабояна Геворга Вартгесо-
вича як відповідача у цивільній справі № 760/11216/16-ц
(№ 2/760/4708/16) за позовом Публічного акціонерного
товариства «Дельта Банк» в особі уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
AT «Дельта Банк» Кадирова Владислава Володимирович
до Шабояна Геворга Вартгесовича про стягнення забор-
гованості.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсутності
відповідача.

Суддя Коробенко С. В.

Сокирянський районний суд Чернівецької області
повідомляє, що 01 вересня 2016 року постановлено
рішення в цивільній справі № 2/722/318/16 за позовом
Димак Тетяни Миколаївни до Димака Анатолія Васи-
льовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Димак Анатолій Васильович, 04.07.1970
року народження, зареєстроване місце проживання
якого невідоме, а останнє відоме місце проживання:
с. Гвіздівці Сокирянського району Чернівецької області,
має право отримати в Сокирянському районному суді
за адресою: вул. Шевченка, 7, м. Сокиряни Чернівець-
кої області, копію вищезазначеного рішення суду.

Суддя Римлянська Г. О.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 10 листопада 2016
року о 15 годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Державний Ощадний банк України» в
особі філії – Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» до Майк Анатолія Івановича про стяг-
нення заборгованості.

В судове засідання викликається відповідач 
Майк А. І. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за наявними у справі матеріалами.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Черткової Н. І. знаходиться цивільна справа за позовом
Кукіної Марії Олександрівни до Кукіна Станіслава Олексан-
дровича про розірвання шлюбу: № 310/6820/16-ц.

Розгляд справ призначено на 04.11.2016 року на
09.00 годину в приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 401 Запорізької області, суддя Черткова Н. І., 
тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідача Кукіна Станіслава Олек-
сандровича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за
наявними в ній матеріалами.

Осипенко Сергій Павлович викликається в судове
засідання до Пологівського районного суду Запо-
різької області як відповідач по цивільній справі 
№ 324/1426/16-ц за позовом Куріциної Тетяни Іва-
нівни до Осипенка Сергія Павловича про усунення
перешкод у користуванні правом власності та ви-
знання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, яке відбудеться
27.10.2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізької
області.

Суддя Іванченко М. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Зябрева Юрія Івановича про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі Зябрев Юрій Івано-
вич (зареєстрований за адресою: м. Дзержинськ, смт Кі-
рове, вул. Бетховена, 25) викликається на 25 листопада
2016 року на 09.45 год. до суду, каб. № 8, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя С. С. Бабенко

Оріхівським районним судом Запорізької області
розглядається цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Со-
боль Оксани Сергіївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Справа призначена слу-
ханням на 09 годину 00 хвилин 31 жовтня 2016 року
за адресою: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул.
Чумацька, 23. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута у її відсутність.

Суддя Щербань Л. С.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає:

Анікіну Світлану Василівну, 01.10.1977 р.н., ІПН:
2839808946, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/2105/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Анікіної Світлани Василівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 08 листопада 2016 року об 11.10 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення заборго-
ванності за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до:

відповідач Овсепян Елеонора Ігорівна, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Фруктова, буд. 5, кв. 11, викликається
01 листопада 2016 року о 10 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідач Овсепян Норайр Маруселович, останнє місце реєстрації та про-
живання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Фруктова, буд. 5, кв. 11, виклика-
ється 01 листопада 2016 року о 10 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Горохівський районний суд Волинської області викликає як відповідача
Мухаммада Різвана у цивільній справі за позовом Колібко Юлії Валеріївни
до Мухаммада Різвана про розірвання шлюбу.

Судове засідання по справі відбудеться 28 жовтня 2016 року об 11 годині
00 хвилин у приміщенні Горохівського районного суду за адресою: місто
Горохів, вулиця Шевченка, 29 Волинської області.

Відповідач має право подати свої заперечення проти позову, посилання
на докази, якими вони обґрунтовуються, та повідомити про них суд.

У разі неявки в судове засідання відповідача Мухаммада Різвана справа
може бути розглянута за його відсутності за наявними у справі доказами.
Крім того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити суд про
причини неявки в судове засідання.

Суддя Адамчук Г. М.

Новопсковський районний суд Луганської області повідомляє, що 22 ве-
ресня 2015 р. винесено заочне рішення по цивільній справі №420/2367/15-ц,
провадження №2/420/1835/15 за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційного банку «ПриватБанк» до Красовського Євгена Сергі-
йовича про стягнення заборгованості за кредитним договором, яким позов
задоволено та стягнуто з Красовського Євгена Сергійовича на користь Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» 7425
гривень 84 копійки в рахунок відшкодування заборгованості за кредитним
договором, а також 243 гривні 60 копійки сплаченого судового збору та
173 гривні витрат, пов'язаних з публікацією в пресі оголошення про виклик
відповідача.

Заочне рішення може бути переглянуто судом, що його ухвалив, за пись-
мовою заявою відповідача, поданою протягом десяти днів з дня опубліку-
вання даного оголошення.

Суддя Бондар Ю. О.
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Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/3720/2016 за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Деніної Ніни Альбертівни про стягнення
заборгованості. Відповідач Деніна Ніна Альбертівна, ос-
таннє відоме місце мешкання якої: м. Горлівка, вул. Ол.
Матросова, будинок 17, викликається до суду на 28 жовтня
2016 року на 13 годину 30 хвилин та 03 листопада 2016
року на 13 годину 45 хвилин, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
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

В провадженні Яготинського районного суду Київ-
ської області знаходиться справа № 382/1332/16-ц за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Завод ЕКОРМ» до Бабенюк (Чорнокожик) Світлани Во-
лодимирівни, про стягнення заборгованості, пені, інфля-
ційних втрат та трьох відсотків річних. Яготинський
районний суд Київської області викликає в судове засі-
дання призначене на 08 листопада 2016 року о 14 годині
00 хвилин, як відповідача Бабенюк (Чорнокожик) Світ-
лану Володимирівну, останнє відоме місце проживання:
м. Яготин, вул. Дарницька, 41, кв.73 Київської області.

Суддя В. Д. Карпович

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів Гор-
дієнка Віктора Васильовича та Гордієнко Олену
Миколаївну (92006, смт Успенка Лутугинського
району Луганської області, вул. Ватутіна, б.38) по ци-
вільній справі №409/2154/16-ц за позовом AT
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 08.11.2016 р. (резервна дата
11.11.2016 р.) о 10-00 годині в залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка,
2. 

Суддя Третяк О. Г.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 26 жов-
тня 2016 року о 13-20 годині в приміщенні
Токмацького районного суду Запорізької області,
Челпанова Олександра Миколайовича, Балабанову
Ольгу Миколаївну, Чеснокова Іллю Борисовича, як
відповідачів по цивільній справі № 328/3153/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Дер-
жавний Ощадний банк України» до Челпанова Олек-
сандра Миколайовича, Балабанової Ольги
Миколаївни, Чеснокова Іллі Борисовича про стяг-
нення заборгованості.

Суддя Курдюков В. М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м.
Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Державний Ощадний банк України»
в особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощад-
банк» до Стрючкова Олега Миколайовича, Нижника Андрія
Георгійовича, Стрючкова В’ячеслава Олеговича, Стрючкової
Тамари Сергіївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідачі, місце проживання яких неві-
домо, викликаються на 28.10.2016 року о 14-00 год. до суду,
каб. №3, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Літовка В. В.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 25 жовтня 2016
року о 08.30 годині в приміщенні Токмацького район-
ного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Дави-
дову Тетяну Миколаївну (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, Старобешівський район, 
с. Осикове, вул. Шкільна, буд. 119) як відповідача в ци-
вільній справі № 328/3436/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний Ощадний банк Ук-
раїни» до Давидової Тетяни Миколаївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором. 

Суддя Петренко Л. В.

Козятинський  міськрайонний суд викликає як відпо-
відача Чолахяна Альберта Ашотовича по цивільній справі
№ 133/1686/16-ц за позовом Карпенко Інни Вікторівни до
Чолахяна Альберта Ашотовича про усунення перешкод в
користуванні власністю шляхом визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщен-
ням. Судове засідання відбудеться о 08 годині 30 хвилин
10 листопада 2016 року в приміщенні суду за адресою:
м. Козятин, вул. Грушевського, 64 в залі судових засідань
№ 9.

У разі неявки справа буде розглядатися за вашої відсут-
ності, відповідно до ч. 9 ст. 74, з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи.

Суддя В. Л. Сєчко

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 02.11.2016 року о 16 год.
00 хв. каб. № 48 як відповідачів Середу Сергія Ми-
колайовича, Якименко Павла Вікторовича по цивіль-
ній справі № 2-217/11 за заявою ПАТ «МетаБанк»
про видачу дублікату виконавчого листа та понов-
лення строку на його пред’явлення.

У разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за їх відсутності за наявними у справі дока-
зами.

Суддя І. Й. Наумова

Дарницький районний суд м. Києва викликає Мат-
війчука Антона Романовича, місце реєстрації якого
по м. Києву та Київській області не встановлено, ос-
таннє відоме місце проживання: 02068, м. Київ, вул.
А. Ахматової, 13, кв. 183, яке відбудеться під голо-
вуванням судді Коренюк A.M. о 15 год. 00 хв. 20
грудня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Севасто-
польська, 14, зал. 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідач
Матвійчук Антон Романович вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи.

Суддя А. М. Коренюк

Тростянецький районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Малофєєва Юрія Григоровича,
22.06.1965 р.н., в судові засівання у цивільній справі
№ 588/900/16-ц провадження № 2/588/464/16 за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комер-
ційний Банк «ПРИВАТБАНК» до Малофєєва Юрія
Григоровича про стягнення заборгованості, яке від-
будеться о 09 год. 30 хв. 31.10.2016 року, о 09 год.
00 хв. 10.11.2016 року в приміщенні суду за адре-
сою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Миру, 9.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя М. В. Щербаченко

Ружинський районний суд Житомирської області
викликає, як відповідача Дощук Вікторію Микола-
ївну, останнє відоме місце реєстрації якої: с. Вчо-
райше, Ружинський район, Житомирська область в
судове засідання, яке призначене на 10 годину 00
хвилин 10 листопада 2016 року, для розгляду справи
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дощук Вікторії
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Адреса суду: вул. О. Бурди, 37, смт Ружин, Жито-
мирська область.

Суддя В. М. Нейло

Галенок Євген Вікторович, 30.01.1990 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якого: Донецька обл., м. Іло-
вайськ, пров. Мопровський, буд. 42, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті, як відповідач по цивільній справі № 227/3681/16-ц
за позовом ПАТ «Акціонерний Банк «Експрес-Банк» до
Галенок Євгена Вікторовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судове засідання відбу-
деться 28.10.2016 року о 08:00 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька обл., м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Городищенський  районний суд Черкаської області
повідомляє, що 03 листопада 2016 року о 08 годині
30 хвилин призначено розгляд цивільної справи за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ярославцева Ми-
коли Вікторовича про стягнення заборгованості.

Ярославцев Микола Вікторович викликається в су-
дове засідання як відповідач. Явка до суду є обов’яз-
ковою. В разі неявки останнього, справу буде
розглянуто за його відсутності за наявними у справі
доказами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Чер-
каська область, 19500.

Суддя В. О. Черненко

Городищенський  районний суд Черкаської області по-
відомляє, що 31 жовтня 2016 року о 08 годині 30 хвилин
призначено розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Лєбєдєвої Марини Степанівни, правонас-
тупниками якої є Лєбєдєва Любов Олександрівна, Лєбєдєв
Сергій Олександрович про стягнення заборгованості.

Лєбєдєва Любов Олександрівна та Лєбєдєв Сергій
Олександрович викликаються в судове засідання як від-
повідачі. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки ос-
танніх, справу буде розглянуто за їхньої відсутності за
наявними у справі матеріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Черкаська
область, 19500.

Суддя В. О. Черненко

Городищенський  районний суд Черкаської об-
ласті повідомляє, що 31 жовтня 2016 року о 16 го-
дині 00 хвилин призначено розгляд цивільної справи
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Остапенка
Івана Миколайовича про стягнення заборгованості.

Остапенко Іван Миколайович викликається в су-
дове засідання як відповідач. Явка до суду є обов’яз-
ковою. В разі неявки останнього, справу буде
розглянуто за його відсутності за наявними у справі
матеріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Чер-
каська область, 19500.

Суддя В. О. Черненко

Апеляційний суд м. Києва повідомляє що розгляд апе-
ляційної скарги Приходька Я.М. в інтересах Маслова І.О.
на ухвалу Деснянського районного суду м. Києва від
16.08.2016 за заявою Уповноваженої особи Фонду гаран-
тування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ
«Надра» про виправлення описки в виконавчому листі та
поновлення строку для пред’явлення виконавчого доку-
мента до виконання в справі за позовом ПАТ «КБ «Надра»
до Маслова І.О. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, відбудеться в приміщенні Апеляційного
суду м. Києва (вул. Солом’янська, 2 а) 27 жовтня 2016 року
о 12 годині 20 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт або інший доку-
мент, який посвідчує особу.

Суддя В. В. Саліхов

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ібрагі-
мової Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач по справі Ібрагімова Олена Анатоліївна за-
реєстрована за адресою: м. Бахмут, вул. Леніна, буд. 15,
викликається до суду на 10.11.2016 р. на 09.20 годину за
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212 для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
27 жовтня 2016 року об 11.15 годині в приміщенні
Артемівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Миру 5, Крикунову Ніну Іванівну (останнє відоме
місце реєстрації: Донецька обл., м. Бахмут (Арте-
мівськ), вул. Горбатова, буд. 65, кв. 35) як відпові-
дача по цивільній справі № 219/8628/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Крикунової Ніни
Іванівни про стягнення заборгованості.

Суддя Р. Є. Дубовик

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут, Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Федо-
сієнка Максима Анатолійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Федосієнко Максим Анатолійович
зареєстрований за адресою: м. Часів Яр, вул. Горького,
буд. 15, кв. 20, викликається до суду на 09.11.2016 р. на
08.20 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Манжури Кристини Геннадіївни про
стягнення заборгованості. Відповідач по справі Манжура
Кристина Геннадіївна (зареєстрована за адресою 85200,
м. Дзержинськ, вул. Красина, 56/44), викликається на 25
листопада 2016 року на 10-15 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С. С. Бабенко

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Акулова Віталія Анатолійовича про
стягнення заборгованості. Відповідач по справі Акулов
Віталій Анатолійович (зареєстрований за адресою:
85200, м. Дзержинськ, вул. Толстого, 34/12), виклика-
ється на 25 листопада 2016 року на 10-00 год. до суду,
каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С. С. Бабенко

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає Гаврилюка Дениса Анатолійовича, як від-
повідача у справі за позовом Гаврилюк Юлії Сергі-
ївни до Гаврилюка Дениса Анатолійовича про
розірвання шлюбу, у судове засідання, яке призна-
чено на 31 жовтня 2016 року о 08 год. 30 хв. у при-
міщенні суду, що знаходиться за адресою: Київська
обл., м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 214.

В разі Вашої неявки справу буде розглянуто за на-
явними матеріалами в справі.

Суддя В. С. Сердинський

Коростенський міськрайонний суд Житомирської
області викликає у судове засідання, яке відбудеться
22 листопада 2016 року о 09.00 годині в приміщенні
Коростенського міськрайонного суду Житомирської
області за адресою: Житомирська область, м. Ко-
ростень, вул. Сосновського, 38, Малімона Сергія Ми-
колайовича (останнє відоме місце реєстрації —
Житомирська обл., м. Коростень, пров. Жовтневий,
буд. 37, кв. 1) як відповідача по цивільній справі 
№ 279/2547/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Малімона Сергія Миколайовича про стягнення за-
боргованості.

Суддя Коваленко В. П.

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/961/16-
ц за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Щербакової Те-
тяни Володимирівни про стягнення заборгованості,
викликає в судове засідання, яке відбудеться 31
жовтня 2016 року о 14 год. 10 хв. за адресою: вул.
Франка, 29-А, м. Богуслав Київської області, як від-
повідача Щербакову Тетяну Володимирівну, 12 бе-
резня 1980 року народження (зареєстрована в 
с. Івки, Богуславського району Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська (ад-
реса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. № 84, каб. № 210,
суддя Волошин Є. В.) викликає у судове засідання, яке від-
будеться «02» листопада 2016 року о 14 годині 30 хвилин,
громадянина Федорова Сергія Петровича як відповідача,
по цивільній справі №202/4452/16-ц; провадження 
№ 2/202/2296/2016 за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Товариства з обмеженою відповідальністю «Естейт Сел-
лінг», Федорова Сергія Петровича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причини неявки, справу буде вирішено на підставі на-
явних даних і постановлено заочне рішення.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Гололобову Оксану Василівну в судове за-
сідання на 01.11.2016 року о 14-00 год. за адресою:
м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 213, для участі у ци-
вільній справі за позовом ОСББ «13-й квартал» до
Гололобової О. В. про стягнення суми заборгова-
ності за житлово-комунальні послуги. У разі неявки
відповідача до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням та справу буде розглянуто
по суті за наявними в справі матеріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Деснянський районний суд м. Києва викликає
Оболонну (Нікітіну) Марину Олександрівну, 25 квітня
1978 року народження, та Стригіна Богдана Володи-
мировича, 26.01.1976 року народження, як відпові-
дачів в судове засідання, призначене на 14-00 год.
28 листопада 2016 року по цивільній справі за позо-
вом Лопійчука О. І. до Оболонної (Нікітіної) М. О.,
Стригіна Б. В. про стягнення відсотків, інфляційних
збитків за договором позики. Адреса суду: м. Київ,
пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 36.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Клочко І. В.

Виноградівський районний суд Закарпатської об-
ласті викликає Тереля Сергія Івановича як відпові-
дача по цивільній справі за позовом Янчука
Олександра Вадимовича до Тереля Сергія Івановича
про стягнення боргу в судове засідання, призначене
на 26.10.2016 року о 09.00 годині у залі Виноградів-
ського районного суду за адресою: Закарпатська об-
ласть, м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24.

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

Суддя Бак М. Д.

Херсонський міський суд Херсонської області викли-
кає як відповідача Дияка Максима Леонідовича,
17.11.1987 р.н. останнє відоме місце проживання: м.
Херсон, вул. Шолом Алейхема, 19, кв. 6 у судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовною за-
явою Відоменко Крістіни Пилипівни, яка діє від імені та
в інтересах Снігової Юлії Вікторівни, до Дияка Максима
Леонідовича, Дияка Леоніда Леонідовича про стягнення
матеріальної та моральної шкоди.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
03.11.2016 року о 13.00 годині за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними у справі
доказами.

Суддя С. І. Майдан

Херсонський міський суд Херсонської області викли-
кає як відповідача Дияка Леоніда Леонідовича,
17.11.1982 р.н. останнє відоме місце проживання: м.
Херсон, вул. Шолом Алейхема, 19, кв. 6 у судове засі-
дання для розгляду цивільної справи за позовною за-
явою Відоменко Крістіни Пилипівни, яка діє від імені та
в інтересах Снігової Юлії Вікторівни, до Дияка Максима
Леонідовича, Дияка Леоніда Леонідовича про стягнення
матеріальної та моральної шкоди.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
03.11.2016 року о 13.00 годині за адресою: м. Херсон,
вул. Маяковського, 6/29, 3 поверх, каб. 303.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними у справі
доказами.

Суддя С. І. Майдан

В Хмільницький міськрайонний суд Вінницької
області (м. Хмільник, вул. Столярчука, 4) на 09 год.
00 хв. 31 жовтня 2016 року, як відповідач виклика-
ється Скрипкін Сергій Олегович по цивільній справі
за позовом Скрипкіної Віти Петрівни до Скрипкіна
Сергія Олеговича, треті особи: Абуладзе Гоча,
Хмільницький міський відділ державної реєстрації
актів цивільного стану Головного територіального
управління юстиції у Вінницькій області про виклю-
чення з актового запису про народження дитини
диних про батька, визначення походження дитини.

У випадку неявки вказаної особи, справа буде
розглянута у його відсутність, на підставі наявних
доказів.

Суддя Гончарук-Аліфанова О. Ю.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М.
(за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, б.64, каб. 
№ 308) 08 листопада 2016 року о 09 годині 00 хвилин буде
розглядатись справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії –
Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Черновол
Сергія Петровича, Кравченка Павла Павловича, Костікова Ва-
лерія Вікторовича, Костікової Альбіни Валентинівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Суд викликає як відповідачів Черновол Сергія Петровича,
Кравченка Павла Павловича, Костікова Валерія Вікторовича,
Костікову Альбіну Валентинівну.

Явка відповідачів у справі обов’язкова. У разі їх неявки
справа буде розглянута за їх відсутності.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 22 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська 0   +5      +5 +10
Житомирська 0   +5      +5 +10
Чернігівська 0   +5      +5 +10
Сумська -1   +4      +3    +8
Закарпатська +4   +9      +9 +14
Рівненська +3   +8      +5 +10
Львівська +3   +8      +5 +10
Івано-Франківська +3   +8      +5 +10
Волинська +3   +8      +5 +10
Хмельницька +3   +8      +5 +10
Чернівецька +3   +8      +5 +10
Тернопільська +3   +8      +5 +10
Вінницька 0   +5      +5 +10

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0     +5      +5  +10
Кіровоградська 0     +5      +5  +10
Полтавська 0     +5      +5  +10
Дніпропетровська 0     +5      +5  +10
Одеська +3     +8      +9  +14
Миколаївська +3     +8      +9  +14
Херсонська +3     +8      +9  +14
Запорізька 0     +5      +5  +10
Харківська -1     +4      +3    +8
Донецька 0     +5      +5  +10
Луганська -1     +4      +5  +10
Крим +4     +9   +12  +17
Київ +2     +4      +7    +9

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Холодноярських
отаманів-героїв
реабілітував суд

Оксана ГОЛОВКО, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРИЧНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ. Апеляційний суд Київської облас-
ті 18 жовтня реабілітував  холодноярських отаманів,  їхніх козаків і то-
варишів, які боролися за незалежність України і загинули в бою з біль-
шовиками під час повстання в Лук’янівській в’язниці міста Києва. Ух-
вала оскарженню не підлягає.  

«Це маленька, але історична перемога всієї української патріотичної
громади, Історичного клубу «Холодний Яр», зокрема його голови Ро-
мана Коваля, Українського інституту національної пам’яті та Черка-
ської обласної ради, за зверненням якої зрушився процес офіційної
реабілітації», — прокоментував цю подію один з ініціаторів-черкасців
Юрій Ботнар і додав:  тепер для усіх нас на черзі питання щодо реабі-
літації усіх героїв Холодного Яру та їх офіційне визнання й відзначення
як борців за волю України.

Як  зазначає в  соцмережі  президент  Історичного клубу  «Холодний
Яр» Роман Коваль,  у судовому засіданні реабілітовано Ларіона Заго-
роднього, Мефодія Голика-Залізняка, Дениса Гупала, Юрія Дроботків-
ського, козаків Олексія Добровольського, Тимофія Компанійця, Івана
Ляшенка, Василя Ткаченка, члена Холодноярського повстанського ко-
мітету Григорія Яковенка, Костянтина Здобудь-Волю та Леоніда Муш-
кета. А Генеральний прокурор України Юрій Луценко  наголошує, що
саме прокуратура Київської області обстояла  у суді свою принципову
позицію щодо визнання необґрунтованим засудження отаманів Холод-
ного Яру і Чорного Лісу до вищої міри покарання — розстрілу з кон-
фіскацією майна — та домоглася їх реабілітації.

Відповідно до Закону України «Про правовий статус та вшанування
пам’яті борців за незалежність України у ХХ столітті» повстанські та
партизанські загони Холодноярської республіки визнано борцями за
незалежність України у ХХ столітті.

До речі, перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко
вважає, що наступним кроком після реабілітації холодноярських ота-
манів має бути створення на місці тих подій національного парку «Хо-
лодний Яр».

Історична довідка: Холодноярська респyбліка проіснувала з 1919  по
1922 рік у Чигиринському повіті Київської губернії (нині Чигиринський
район Черкаської області). 2 лютого 1923 року холодноярців, які боро-
лися за незалежність України та проти радянської окупації, засудили
до розстрілу. 9 лютого 1923 року о 8:30 у Лук’янівській в’язниці міста
Києва засуджені підняли повстання, захопили 14 рушниць із набоями
та іншу зброю. Майже чотири години посеред Києва точився бій,
під час якого повстанці загинули.

Георгій-Григорій 
ПИЛИПЕНКО 

для «Урядового кур’єра» 

ВИСТАВКА. У столичній га-
лереї  «Дукат» —  експозиція
Владислава  Шерешевського
«Як я провів літо». Він киянин
з родини лікарів. Народився
1964 року, малює з чотирьох.
Закінчив художній інститут.
Займався сценографією. Про-
вів  понад 50 персональних
виставок. Його твори зберіга-
ють у музеях України та Німеч-
чини і, звісно, завдяки колек-
ціонерам вони  розійшлися сві-
том. Художник має двох синів і
плекає дитячість у собі, бо вва-
жає, що так можна бути безпо-
середнім у сприйнятті людей і
явищ. Його приваблює статич-
на щаслива людина. Але, на-
певно, щоб не зурочили, по-
ртрет «щасливого» має відля-
кувати. Отакий жанрово-емо-
ційний вибрик. 

Шерешевський знаний за
художніми трансформаціями
світових шедеврів Тулуз-Лот-
река, ван Гога, Рембрандта й
інших брендових імен. Най-
більш затребуваною стала йо-
го робота «Вова Путін в шко-
лі», картину та її копію за при-
вабливими цінами купили до
Німеччини. 

На виставці в картинах з
алюзіями класичних творів він
відтворює сучасний контекст,
насичує їх актуальним змістом,
наприклад, «Даная» за
комп’ютером. А назва — «Ук-
раїнська правда». Або «При-
пливли», де проглядається ав-
торський коментар стосовно
анексії Криму. До речі, на вис-
тавці я зустрів художника з
Криму. Він розповів про розча-
рування в «руськом мірє» тих,
хто кликав «Вову Путіна», про
спротив кримчан носінням ук-
раїнської символіки і викорис-
танням мови, про засилля мар-
гінесу в Криму, про те, що їхні

«руські» художники бажають
вийти на українські виставкові
площі. 

А зустрічав відвідувачів авто-
портрет «Життя минає, а Сла-

ва лишається». Художник роз-
чиняє свої страхи і жахи в чор-
ному гуморі живопису. І як та-
кий усміхнений, привітний оп-
тиміст створює   кричущі версії

доволі добродушних створінь:
песиків, кішечок та різних «ско-
тиняк»? На виставці багато по-
ртретів у властивій йому мане-
рі: Пушкін, Гоголь, Шевченко.
Є і своєрідний сакральний жи-
вопис, геть не канонічний. 

Колеги вважають його живо-
пис «актуальним міським
фольклором». Такий собі філо-
софський стьоб. Художник
Матвій Вайсберг порівняв його
гумор з гоголівським і провів
аналогію його живопису з  ви-
соким «до» в музиці. 

Виставка «Як я провів літо»
налічує 34 картини. Я запитав
художника з яскравим пара-
доксальним мисленням: чим
же літо таке пам’ятне для ньо-
го? «Я працював у мальовни-
чих місцинах Сумщини, Черка-
щини. Давно так не  розслаб-
лявся, тому створив багато ро-
біт. І немало з них вийшло мо-
ментально». Глядачі можуть їх
оцінити до 30 жовтня.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Переглянути гру  «Дина-
мо» — «Бенфіка» з

трибун прийшло заледве 25
тисяч уболівальників. Цей
показник — антирекорд
відвідуваності матчів Ліги
чемпіонів за участю столич-
ного клубу за дев’ять років.
Утім,  відповісти  на запи-
тання «Чому так мало?»
можна й у відомий своїм на-
ціональним колоритом спо-
сіб: «А хіба була у вболі-
вальників мотивація?» Та й
звідки їй узятися, якщо на-
віть високооплачувані кон-
трактники киян бідолашну,
здається, безнадійно втра-
тили.  

Отож у середу в третьому
турі групового турніру Ліги
чемпіонів київське «Дина-
мо» пропустило два м’ячі, не

реалізувавши гольових мо-
ментів, і поступилося на сто-
личному НСК «Олімпій-
ський» лісабонській «Бенфі-
ці» з рахунком 0:2. В активі
підопічних Сергія Реброва
залишається одне очко і ос-
таннє місце у групі.

На післяматчевій прес-
конференції засмучений
керманич пообіцяв будь-що
відшукати ту клятущу мо-
тивацію, на нестачу якої
вже  давно натякають екс-
перти, уболівальники і на-
віть один іноземний фахі-
вець, який у червні вирішив
більше не співпрацювати з
«Динамо». 

Головний тренер киян
після поразки від «Бенфі-
ки» наголосив,  що команді
потрібно оновлювати
склад. Сергій Ребров пере-
конаний: треба вживати
заходів до тих футболістів,

які втратили мотивацію
грати в команді, точніше,
старанно тренуватися
щодня. «Не хочу називати
прізвищ, та з президентом
клубу на цю тему говорили.
З такими гравцями треба
прощатися, попри   їхні  до-
вгострокові контракти з
«Динамо». З радістю пра-
цюватиму з 19-річним
хлопчаком, який горітиме
бажанням грати за коман-
ду», —  таке прагнення
тренера можна лише під-
тримати. Однак усе слід
робити вчасно. І напевне,
декого з тих, чиїх прізвищ
нині не називають, хоч їх і
так усі знають, варто було
позбутися ще влітку. 

Сподіваємося,  динамівці
вже розібрали гру з «Бенфі-
кою» і в матчі четвертого
туру знайдуть чим здиву-
вати. Цього разу приємно.

Тому й наведемо насамкі-
нець слова одного з тих, на
кого в майбутньому дове-
деться спиратися Сергієві
Реброву, втілюючи озвуче-
не. «Напевно, якби Андрій
Ярмоленко забив, у матчі
був би переломний момент.
Але це не кінець турнірних
перспектив, ми вийдемо з
групи». Повіримо  Віталієві
Буяльському? 

Нуль — два за мотивацію
ЄВРОКУБКИ. «Динамо»  ускладнило собі вихід із групи 
в Лізі чемпіонів

Як провів літо оптиміст  Шерешевський  

ТАБЛО «УК»
Ліга чемпіонів. 3 тур
Група B
Динамо — Бенфіка — 0:2 
Голи: Сальвіо (9, пен.), Серві (55)
Наполі — Бешикташ — 2:3
Голи: Мертенс (30), Габб’ядіні (69)
— Адріано (13), Абубакар (38, 86), 
Турнірне становище: Наполі — 6,
Бешикташ —  5, Бенфіка — 4, Ди-
намо — 1.

У  Владислава Шерешевського все фірмове: і стиль, і гумор, і ставлення до життя
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