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за 100 доларів США за 100 євро за 10  рублів за 10 тройських унцій
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СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

Донька Головного командира УПА
Романа Шухевича Марія-Софія
Трильовська розповіла «УК», 
як велося родині в часи
комуністичного тоталітаризму

ЦИФРА ДНЯ

Перерахунок субсидій
слід прискорити  

ОПАЛЮВАЛЬНИЙ СЕЗОН. Віце-прем’єр-міністр Павло Розенко
доручив головам обласних державних адміністрацій до 
1 листопада забезпечити перерахунок субсидій родинам, які вже
їх оформили, повідомляє прес-служба віце-прем’єра. 

«З 1 листопада почнуть надходити платіжки з урахуванням вар-
тості опалення, тож для тих шести мільйонів родин, яким уже при-
значено субсидію, платіжки повинні прийти вже з її урахуванням
на опалювальний сезон. Це для вас завдання номер один на сьо-
годні», — наголосив Павло Розенко під час селекторної наради з
керівниками областей щодо стану проходження опалювального се-
зону 2016—2017 рр. Павло Розенко поінформував, що за останній
тиждень для оформлення субсидії звернулися понад 90 тисяч ук-
раїнських родин. За його словами, пік звернень громадян прогно-
зують у листопаді-грудні. Віце-прем’єр-міністр також доручив
головам облдержадміністрацій пришвидшити процес оформлення
субсидій тим, хто звертається вперше, й посилити інформаційну
роботу з жителями областей щодо системи субсидіювання.

ЦИТАТА ДНЯ

ДональД Туск:
«Стратегія Росії полягає 

в послабленні ЄС. 
І його лідери домовилися

залишатися 
на обраному шляху. 

Більше того —
утримувати
єдність ЄС».

Президент Європейської ради про те, що Євросоюз
ніколи не піде на компроміс щодо своїх цінностей 
і принципів
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ПРОБЛЕМНИЙ ДІАЛОГ

Міжнародний комітет Червоного
Хреста започаткував на Донбасі
програму «Супровід», спрямовану
на допомогу  сім’ям, у яких
зникли безвісти родичі 

Де музеям взяти гроші

Ф
от

о 
Ю

рі
я 

С
А

П
О

Ж
Н

И
К

О
В

А
 

ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві
газету

також можна
придбати
в кіосках

«Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

УВАГА!
Послуга 

за приймання
передплати

на 2017 рік – 
безкоштовна.

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний
передплатний 
індекс 40227

Передплатний
індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн
на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн
на півроку . . . . . 150 грн . . . . . . . . . . 282 грн
на рік . . . . . . . . . . . 300 грн . . . . . . . . . . 564 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2017 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ

НА ЧАСІ.НА ЧАСІ. Перервана традиція благодійництва 
має повернутися в український культурний простір 

7 380 грн 
за тисячу м3 становитиме з 1 листопада

мінімальна ціна газу для промислових
споживачів. Це на 16,3% більше, ніж у жовтні
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оголошення

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/2955/2016
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Коваленко
Неллі Павлівни про стягнення заборгованості. Ос-
таннє відоме місце проживання відповідача Кова-
ленко Неллі Павлівни: Донецька область м. Горлівка,
вул. 60 років СРСР, буд. 55, кв. 71.    

Відповідач викликається до суду на 24 жовтня
2016 року на 10 год. 00 хв. для участі у судовому за-
сіданні.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
в судове засідання, відповідач  повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його  відсутністю. 

Суддя О. В. Ільяшевич

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Акцент-Банк» про стягнення заборгованості у судові засі-
дання, які відбудуться: 

28.10.2016 р. на 10-00 (резервне судове засідання
01.11.2016 р. на 10-00)

Тришин Максим Михайлович
31.10.2016 р. на 09-30 (резервне судове засідання

03.11.2016 р. на 09-30)
Сардак Анатолій Петрович
31.10.2016 р. на 09-00 (резервне судове засідання

03.11.2016 р. на 09-00)
Максимов Олександр Володимирович

Суддя Потапенко Р. Р.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі

на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по спра-

вах вважаються належним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засідання.

Олександрівський районний суд Донецької області
(84000, Донецька область, Олександрівський район, смт
Олександрівка, вул. Шкільна, 1)розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «ПриватБанк» до Камінської Наталі
Едуардівни про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Камінська Наталя Едуардівна, 02
квітня 1979 року народження, останнє відоме місце ре-
єстрації: с. Степанівка Олександрівського району До-
нецької області по вул. Садова, 34, викликається 27
жовтня 2016 року на 16.00 годину до суду для участі у
судовому засіданні.

Відповідачу пропонується подати суду письмове за-
перечення проти позову із зазначенням доказів, що під-
тверджують його заперечення.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за відсутності відповідача.

Суддя І. А. Попович

В Бобровицькому районному суді Чернігівської
області знаходиться цивільна справа за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гусак Інни Василівни про
стягнення заборгованості, останнім відомим місцем
проживання відповідачки є: вул. Радянська, буд. 28,
м. Бобровиця Чернігівської області.

Гусак Інна Василівна викликається в судове засі-
дання Бобровицького районного суду Чернігівської
області на 31.10.2016 року на 10 годину 00 хвилин
як відповідач у справі за адресою: м. Бобровиця, вул.
Незалежності, 47.

В разі неявки справа буде розглядатися на під-
ставі доказів у справі за відсутності відповідача.

З часу опублікування оголошення в газеті відпо-
відач являється належно повідомленим про час та
місце слухання справи. 

Суддя Демченко Л. М.

Втрачений судновий білет
СЯ № 014666 на «BRIG-FALCON», зареєстрований на ім’я 

Ростанюка Олега Петровича, 
вважати недійсним.

Втрачений паспорт громадянина України на ім’я Вакуленка Юрія Євгеновича, СН 790863,
виданий 14 квітня 1998 року Дарницьким РУГУ МВС в м. Києві, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № ААС 828071 
автомобіля Suzuki Jimny, державний реєстраційний номер АА 98 32 КН 

на ім’я Кривенка Максима Євгеновича, вважати недійсним.

Втрачене свідоцтво про право плавання під державним прапором України
КП № 001516, видане 19.11.2012 року капітаном Херсонського морського

порту на туристичний катер «КОНЧА-ЗАСПА», судновласник 
Аладін Ігор Миколайович, вважати недійсним.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Іванчук Ігор Іванович, 24.05.1984

року народження, зареєстрований за адресою: Чер-
нігівська область, Городнянський район, с. Хрипівка,
вул. Партизанська, 35, проживаючий за адресою: 
м. Донецьк, вул. Червоноармійська, 30, на підставі
ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України вам необхідно
з’явитися 26 жовтня 2016 року, 27 жовтня 2016 року
та 28 жовтня 2016 року до каб. 7 СВ УСБУ в Донець-
кій області, до слідчого Заїки Вадима Васильовича
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Георгіївська, буд. 77, для проведення слідчих (про-
цесуальних) дій за вашою участю у кримінальному
провадженні № 22015050000000318 за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

Горохівський районний суд Волинської області
викликає як відповідача Тюріна Сергія Володимиро-
вича у цивільній справі за позовом Кульган Юлії
Ярославівни до Тюріна Сергія Володимировича про
розірвання шлюбу.

Судове засідання по справі відбудеться 28 жовтня
2016 року о 16 годині 00 хвилин у приміщенні Горо-
хівського районного суду за адресою: місто Горохів,
вулиця Шевченка, 29 Волинської області.

Відповідач має право подати свої заперечення
проти позову, посилання на докази, якими воно об-
ґрунтовується, та повідомити про них суд.

У разі неявки в судове засідання відповідача
справа може бути розглянута за його відсутності за
наявними в ній доказами. Крім того, суд роз’яснює
відповідачу його обов’язок повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя С. А. Шмідт

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Чернігівський
районний суд Чернігівської області викликає в су-
дове засідання на 10 годину 00 хвилин 28 листопада
2016 року відповідача Шумана Івана Івановича по
цивільній справі за позовом Шуман Любові Петрівни
до Шумана Івана Івановича про визнання права влас-
ності за набувальною давністю.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Чернігівської області за
адресою: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4.

У разі неявки в судове засідання, справа згідно з
вимогами ЦПК України буде розглянута у відсутність
відповідача.

При публікації оголошення про виклик до суду
відповідач вважається повідомленим про час і місце
судового розгляду.

Суддя В. О. Кухта

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Трубіцин Ігор Іванович, 02.01.1969

р.н., який мешкає за адресою: 83064, Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Щорса, буд. 166, на підставі
ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України вам необхідно
з’явитися 28.10.2016, 31.10.2016, 01.11.2016 року в
період часу з 09.00 до 18.00 години до першого слід-
чого відділу СУ прокуратури Донецької області за ад-
ресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Рум’янцева, 4 «а», для проведення за вашою участю
слідчих дій у кримінальному провадженні за ч. 1 
ст. 258-3 КК України - вручення вам повідомлення
про підозру, допиту у якості підозрюваного, закін-
чення досудового розслідування та відкриття вам
матеріалів кримінального провадження, відповідно
до вимог ст.ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Орлова Миколи Вікторовича до Горлівської мі-
ської ради Донецької області. Відповідач по справі:
Горлівська міська рада Донецької області, останнє
відоме місце розташування: Донецька область, 
м. Горлівка, пр. Перемоги, будинок № 67, виклика-
ється на 25 жовтня 2016 року о 13 годині 00 хвилин
до Слов’янського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, 2) для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хаустова Т. А.

Повістка про виклик в судове засідання
Приморський районний суд м. Одеси викликає Безим’ян-

ного Володимира Миколайовича, 22.04.1959 року народ-
ження, та Джугана Михайла Петровича, 30.04.1974 року
народження, які підозрюються у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258, ч. 1 
ст. 258-3 КК України, у кримінальному провадженні за 
№ 22014160000000221 від 13.10.2014, у судове засідання
для участі в розгляді клопотання слідчого слідчого відділу
УСБ України в Одеській області старшого лейтенанта юстиції
Ступака Іллі Ігоровича про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування стосовно підозрюваних Безим’янного В. М.
та Джугана М.П., яке відбудеться 25 жовтня 2016 року о 17
годині 00 хвилин у приміщенні Приморського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, № 33,
зал № 108 (слідчий суддя Терзі І. Г.).

Підозрювані Безим’янний В. М. та Джуган М. П. у разі не-
явки в судове засідання повинні повідомити суд про при-
чини своєї неявки.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Сторожука Івана Павловича, Сторожук Марини
Вікторівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі:
Сторожук Іван Павлович (останнє місце реєстрації:

86400, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Волочаєвська,
25);

Сторожук Марина Вікторівна (останнє місце реєстра-
ції: 86400, Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Єрмішина,
38/21).

Відповідачі викликаються на 28.10.2016 року на 10.00
годину до суду, каб. 204, для участі в розгляді справи по
суті.

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

Суддя Н. М. Медінцева

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає обвинувачених Леміша Богдана Сергійо-
вича, 18.02.1993 року народження, що мешкає за ад-
ресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Кірова,
10б/56, та Лисицького Віталія Вікторовича,
12.04.1990 року народження, що мешкає за адре-
сою: Луганська область, Марківський район, с. Ку-
рячівка, пров. Садовий, 4Б, щодо яких
здійснювалося спеціальне досудове розслідування,
в підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні № 423/1750/16-к по обвинуваченню Ле-
міша Богдана Сергійовича та Лисицького Віталія
Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2
ст. 28, ч. 4 ст. 260, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28,
ч. 1 ст. 437 КК України, яке відбудеться 25 жовтня
2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильо-

вич, 25.12.1987 року народження, відповідно
до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України виклика-
ється на 15 год. 00 хв. 26 жовтня 2016 року до
Хмельницького міськрайонного суду Хмель-
ницької області (м. Хмельницький, вул. Героїв
Майдану, 54, каб. 405, суддя Баєв C. M., 
тел. 0(382) 76-29-65) для проведення судо-
вого розгляду в кримінальному провадженні
№22015240000000012 за ч. 1 ст. 258-3 КК
України. Поважні причини неприбуття особи
на виклик передбачені у ст. 138 КПК України.
Наслідки неприбуття на виклик передбачені
у ст. 139 КПК України.

Ізяславський районний суд Хмельницької об-
ласті, що знаходиться за адресою: 30300, Хмель-
ницька область, м. Ізяслав, вул. Незалежності, 3,
повідомляє, що 27 жовтня 2016 року об 11 годині
00 хвилин у приміщенні суду відбудеться слухання
цивільної справи № 675/1382/15-ц, провадження 
№ 2/675/13/2016 за позовом Бобрової Тетяни Ми-
колаївни до Гуменюк Ганни Андріївни, Гуменюка
Володимира Панасовича про усунення перешкод у
користуванні власністю, виділення в натурі частини
житлового будинку.

Явка Кривулі Євгена Костянтиновича обов’яз-
кова.

У разі неявки справа буде слухатись за відсут-
ності Кривулі Євгена Костянтиновича на підставі тих
доказів, які є в матеріалах справи.

Суддя О. С. Янішевська

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду 
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/6559/16-ц за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «ОТП Банк» до Ткаченка Олексія Дмитровича, Крупського
Олександра Петровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач Ткаченко Олексій Дмитрович викликається в су-
дове засідання на 10.30 год. 28 жовтня 2016 року в приміщення
Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської об-
ласті: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, буд. 135, кабінет № 409.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. 
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Суддя М. М. Перекопський

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» до Антипова Петра Петро-
вича, Фіцури Костянтина Сергійовича, Божка Андрія Володими-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі: Антипов Петро Петрович, Фіцура Костянтин Сер-
гійович, Божко Андрій Володимирович викликаються на 25 жов-
тня 2016 року о 13.00 годині до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет №15, для участі у розгляді справи у відкритому су-
довому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-1334/16 за позовом ПАТ «Український
бізнес банк» до Стецика Романа Ярославовича про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки викликає до суду як
відповідача Стецика Романа Ярославовича на 27 жовтня
2016 року о 09 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Кравченко М. В. у приміщенні суду за адресою: Київська
обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-1332/16 за позовом ПАТ «Український
бізнес банк» до Стецика Романа Ярославовича про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки викликає до суду як
відповідача Стецика Романа Ярославовича на 27 жовтня
2016 року о 10 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Кравченко M. B. у приміщенні суду за адресою: Київська
обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-1333/16 за позовом ПАТ «Український
бізнес банк» до Стецика Романа Ярославовича про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки викликає до суду як
відповідача Стецика Романа Ярославовича на 27 жовтня
2016 року о 09 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Кравченко М. В. у приміщенні суду за адресою: Київська
обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-1331/16 за позовом ПАТ «Український
бізнес банк» до Стецика Романа Ярославовича про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки викликає до суду як
відповідача Стецика Романа Ярославовича на 27 жовтня
2016 року о 10 год. 30 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Кравченко М. В. у приміщенні суду за адресою: Київська
обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача
в судове засідання Конякіна Сергія Дмитровича в справі 
№ 433/1909/16-ц-2/433/1043/16 за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до
Конякіна Сергія Дмитровича про стягнення заборгованості та збитків.

Засідання відбудеться 31 жовтня 2016 року о 10 год. 30 хв. за адре-
сою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відпові-
дача Кравченка Олега Володимировича, 19.04.1973 р.н., у судове засі-
дання з розгляду цивільної справи № 415/3592/16-ц за позовом
Кравченко Ніни Василівни до Кравченка Олега Володимировича про
позбавлення батьківських прав, яке відбудеться 3 листопада 2016 р. 
о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Лисичанськ,
вул. Штейгерська, 38, каб. 3. У разі неявки в судове засідання, справа
буде розглянута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. Л. Бойко

Троїцький районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться в приміщенні суду 31 жовтня 2016 року об 11
годині 30 хвилин, Громова Анатолія Олександровича для участі у роз-
гляді подання за № 433/686/16-п про вирішення питання, пов’язаного
з виконанням постанови про притягнення до адміністративної відпо-
відальності.

У разі неявки Громова Анатолія Олександровича судове засідання
буде проведено без участі останнього. 

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як відповідача
в судове засідання Трофім Анатолія Васильовича в справі 
№ 433/1910/16-ц-2/433/1044/16 за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до
Трофім Анатолія Васильовича про стягнення заборгованості та збитків.

Засідання відбудеться 31 жовтня 2016 року о 10 год. 40 хв. за адре-
сою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться в приміщенні суду 31 жовтня 2016 року об 11
годині 10 хвилин, як відповідача Петренка Дениса Васильовича по ци-
вільній справі № 433/1907/16-ц за позовом ПАТ «Страхова компанія
«ІНГОССТРАХ» до Петренка Дениса Васильовича, третя особа: Богдан-
чиков Сергій Миколайович, про стягнення витрат по сплаті страхового
відшкодування в порядку регресу.

У разі неявки Петренка Дениса Васильовича судове засідання буде
проведено без участі останнього в порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської області викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться в приміщенні суду 31 жовтня 2016 року об 11
годині 30 хвилин, як відповідача Толкачова Олексія Івановича по ци-
вільній справі № 433/1867/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Тол-
качова Олексія Івановича про стягнення кредитної заборгованості.

У разі неявки Толкачова Олексія Івановича судове засідання буде
проведено без участі останнього у порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Суський О. І.



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

21

оголошення
www.ukurier.gov.ua22 жовтня 2016 року, субота, № 198

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406,
м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа
за заявою Гловської Наталії Володимирівни до Гловського Романа
Валерійовича про стягнення аліментів на утримання неповнолітніх
дітей та справа за заявою Гловської Наталії Володимирівни до
Гловського Романа Валерійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Гловський Роман Валерійович виклика-
ється до 

— каб. № 18 суду на 27.10.2016 року на 09 годину 30 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними доказами. Суддя Бікезіна О. В.

— каб. № 15 суду на 02.11.2016 року на 13 годину 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними доказами. Суддя Ткачов О. В.

Біловодський районний суд Луганської обл. ви-
кликає як відповідачів у судові засідання для роз-
гляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:

на 27.10.16 року
15.30 - Заруднєв Родіон Вікторович
15.45 - Соловйов Сергій Генадійович
на 28.10.16 року
15.45 - Халимендик Оксана Юріївна
15.30 - Пинков Сергій Миколайович

Суддя Карягіна В. А.
на 18.11.16 року
11.30 - Казьмін Євген Юрійович

Суддя Соболєв Є. О.
Марківський районний суд Луганської обл. викли-

кає як відповідачів у судові засідання для розгляду
цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості:

на 25.10.2016 року
10.00 -  Бєльська Тетяна Іванівна

Суддя Шкиря В. М.
У разі неявки відповідачів  у призначений час або

неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за їх  відсутності за наявними доказами
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Офіційне повідомлення 
ПАТ «Укртелеком»

З 1 листопада 2016 року Укртелеком пропонує
нові тарифні плани та продуктові пропозиції на по-
слуги доступу до Інтернету, які надаються фізичним
особам.  

Отримати інформацію про послуги та територію
підключення можна за телефоном Контакт-центру
0-800-506-800 (дзвінки безкоштовні в межах Ук-
раїни з номерів українських операторів).

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Сараєв Євген Ігорович, 19.07.1983 року

народження, що проживає за адресою: м. Донецьк, вул.
Незалежності, буд. 3, кв. 41, на підставі ст. ст. 297-5, 133,
135 КПК України вам необхідно з’явитися 26 жовтня
2016 року до каб. 307 СВ УСБУ в Донецькій області, до
старшого слідчого в ОВС Онищенка М. М., за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Ніль-
сена, буд. 33, для проведення слідчих (процесуальних)
дій за вашою участю — допиту в якості підозрюваного,
відкриття матеріалів кримінального провадження 
№ 12015050000000648 за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підозрюваний Говейнович Володимир Сергійович,
27.02.1995 р.н., що проживає за адресою: АР Крим, 
м. Євпаторія, вул. 9 Травня, буд. 41б, кв. 24, відповідно
до вимог статей 133, 135 КПК України вам необхідно
з’явитися 27.10.2016 року до військової прокуратури
Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Стрі-
лецька, 105 (телефон 0432-61-23-57), для відкриття сто-
роні захисту в порядку ст. 290 КПК України матеріалів
кримінального провадження № 42016020420000179 від
01.08.2016, за підозрою вас у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, та ознайом-
лення з ними.

Підозрюваний Синиця Володимир Валерійович,
21.07.1989 р.н., що проживає за адресою: АР Крим, 
м. Євпаторія, вул. 9 Травня, буд. 53, кв. 17, відповідно
до вимог статей 133, 135 КПК України вам необхідно
з’явитися 27.10.2016 року до військової прокуратури
Вінницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Стрі-
лецька, 105 (телефон 0432-61-23-57), для відкриття сто-
роні захисту в порядку ст. 290 КПК України матеріалів
кримінального провадження № 42016020420000181 від
01.08.2016, за підозрою вас у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, та ознайом-
лення з ними.

Підозрюваний Смірнов Максим Борисович,
14.12.1986 р.н., що проживає за адресою: АР Крим, 
м. Євпаторія, вул. Огородницька, буд. 23, кв. 2, відповідно
до вимог статей 133, 135 КПК України вам необхідно
з’явитися 27.10.2016 року до військової прокуратури Він-
ницького гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Стрі-
лецька, 105 (телефон 0432-61-23-57), для відкриття
стороні захисту в порядку ст. 290 КПК України матеріалів
кримінального провадження № 42016020420000180 від
01.08.2016, за підозрою вас у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України, та ознайом-
лення з ними.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області – судді Река А. С. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/8740/16-к стосовно Камаєва
Павла Павловича, 21.08.1980 року народження, обвинува-
ченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 262 КК України. Обвинувачений Камаєв П.П. зареєс-
трований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, сел.
Ювілейне, вул. Карла Маркса, буд. 4.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Філіпченка
Олександра Миколайовича у судове засідання, яке відбу-
деться 26 жовтня 2016 року о 09.30 год. в залі Сватівського
районного суду Луганської області, що розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Реки А. С., суддів Половинки В. О., Попової О. М.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області – судді Юрченко С. О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/10693/16-к стосовно Толма-
чова Олександра Олександровича, 15.12.1982 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Толмачов
Олександр Олександрович зареєстрований за адресою: 
м. Луганськ, вул. Челюскінців, буд. 143, кв. 91.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Толмачова
Олександра Олександровича у підготовче судове засідання,
яке відбудеться 03 листопада 2016 року о 09 год. 30 хвил. в
залі Сватівського районного суду Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючої судді Юрченко С. О., суддів Реки А. С., Осіпенко Л. М.

Повістка про виклик 
Підозрюваний Нікітін Олексій Олександрович,

19.09.1976 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135
та 297-5 КПК України, викликається на 10 год. 00 хв.
25, 26 та 27 жовтня 2016 року до слідчого в ОВС СВ
УСБ України у Хмельницькій області Карчевського
Д.М. в каб. №104 за адресою: м. Хмельницький, вул.
Героїв Майдану, 19, тел. (0382) 69-88-66, 65-72-73,
для проведення слідчих та процесуальних дій (вру-
чення підозри, допиту як підозрюваного, оголо-
шення про завершення досудового розслідування,
надання доступу до матеріалів досудового розсліду-
вання, ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження, отримання копії обвинувального акта
та реєстру матеріалів досудового розслідування) у
кримінальному провадженні №22015240000000042
за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України.

В провадженні Апеляційного суду Одеської об-
ласті (суддя-доповідач Калараш А. А.) знаходиться
цивільна справа за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «ОТП Факторинг Україна» до
Орлінського Олега Джорджовича, Дубчак Оксани
Миколаївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Апеляційний суд Одеської області викликає до
суду як відповідача Орлінського Олега Джорджо-
вича в судове засідання, яке відбудеться 10 листо-
пада 2016 року о 10.30 год. у приміщенні
Апеляційного суду Одеської області за адресою: 
м. Одеса, вул. Гайдара, 24-а.

У разі неявки Орлінського Олега Джорджовича в
зазначене судове засідання, справа буде розглянута
за його відсутністю.

Рубіжанський міський суд викликає Головіна
Олександра Вікторовича у судове засідання як від-
повідача у цивільній справі № 425/2369/16-ц за по-
зовною заявою ПАТ КБ «Приватбанк» до Головіна
Олександра Вікторовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться
28.10.2016 року о 10.00 годині в приміщенні Рубі-
жанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, ву-
лиця Миру, 34 (каб. 11-а).

У випадку вашої неявки, суд врахує це та розгляне
справу 04.11.2016 року о 10 годині 00 хвилин.

Суддя Д. С. Коваленко

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Колес-
нікова Артема Аркадійовича в судове засідання на 27
жовтня 2016 року на 15.00 годину по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до
Колеснікова Артема Аркадійовича про стягнення забор-
гованості, в залі судових засідань Сватівського район-
ного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає
в судове засідання як відповідача Гуділіна Миколу Костян-
тиновича, 25 квітня 1986 року народження, зареєстрованого
за адресою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), мі-
крорайон Горняцький, б. 8, кв. 168, по цивільній справі 
№ 329/949/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Порше Мобіліті» про стягнення заборгованості
та збитків за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 31 жовтня 2016 року о 13
годині 00 хвилин в залі судового засідання № 2 Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, б. 391.

В разі неявки відповідача у судове засідання на вказану
дату, справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя Покопцев Д. О.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Порше Мобіліті» до Бахтєєва Сергія
Миколайовича про стягнення заборгованості та збитків.

Відповідач Бахтєєв С. М. викликається до каб. № 6
суду на 25 жовтня 2016 року на 09 годину 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута за його відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає в попереднє судове засідання Запорожця Георгія Федоровича, представників
Приватного підприємства «Техімекс - Груп», Публічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», мі-
ського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації», Слепцову Інну Валеріївну, Сисака Романа Іго-
ровича, Сисак Валентину Олександрівну, приватного підприємця Сєдих Віталія Ігоровича, представника
колективного сільськогосподарського підприємства «Агролюкс», як сторони у справі №426/2649/14-ц за позовом
Запорожця Георгія Федоровича до Приватного підприємства «Техімекс - Груп», Публічного акціонерного това-
риства «Райффайзен Банк Аваль», міського комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» про ви-
знання недійсною реєстрації нерухомого майна, визнання недійсним договору іпотеки, зобов’язання міського
комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації» здійснити державну реєстрацію права власності, ви-
требування нерухомого майна з чужого незаконного володіння, за зустрічним позовом Приватного підприємства
«Техімекс - Груп» до Запорожця Георгія Федоровича, Слепцової Інни Валеріївни, Сисака Романа Ігоровича, Сисак
Валентини Олександрівни, приватного підприємця Сєдих Віталія Ігоровича, треті особи: Публічне акціонерне то-
вариство «Райффайзен Банк Аваль», міське комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації», про ви-
знання права власності та визнання недійсним договору купівлі-продажу, за позовом колективного
сільськогосподарського підприємства «Агролюкс» до приватного підприємства «Техімекс - Груп», публічного ак-
ціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», міського комунального підприємства «Бюро технічної інвен-
таризації», приватного підприємця Сєдих Віталія Ігоровича, треті особи: Запорожець Георгій Федорович, Слепцова
Інна Валеріївна, Сисак Роман Ігорович, Сисак Валентина Олександрівна, про визнання недійсною реєстрації неру-
хомого майна, визнання недійсним договору іпотеки, витребування нерухомого майна з чужого незаконного во-
лодіння, що відбудеться 26 жовтня 2016 року о 10.30 год.

Зобов’язати  позивача та його представника за первісним позовом, позивача та його представника за зустрічним
позовом, третю особу, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору, до 26 жовтня 2016 року надати суду
виклад обставин, якими вони обґрунтовують свої вимоги; зазначити докази, що підтверджують кожну обставину
та наявність підстав для звільнення від доказування; надати суду номери засобів телефонного та електронного
зв’язку осіб, які беруть участь у справі; надати документи, що підтверджують сплату судового збору.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Семеренко Ірину Вале-
ріївну як третю особу в судове засідання по цивільній
справі № 426/8936/16-ц за позовною заявою Олейнікової
Зінаїди Михайлівни до Головного ТУЮ в Луганській об-
ласті про визнання права власності на квартиру та ска-
сування заборони відчуження, що відбудеться 27 жовтня
2016 року о 09.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Рачковського Олексан-
дра Сергійовича, 21.08.1980 р.н., як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/7382/16-ц за позо-
вом Рачковської Аксинії Миколаївни до Рачковського
Олександра Сергійовича про розірвання шлюбу, що від-
будеться 28 жовтня 2016 року о 16.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Горлову Олександру Тібо-
ровну, 14.02.1965 р.н., в судове засідання з розгляду
цивільної справи № 415/3364/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Горлової Олександри Тіборовни
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 28
жовтня 2016 р. о 15 годині 30 хвилин в приміщенні
суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська,
38, каб. 3. У разі неявки в дане судове засідання,
справа буде розглянута без вашої участі на підставі
ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. Л. Бойко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Мартиненко Валерію Володимирівну (Лу-
ганська область, м. Кадіївка, вул. Шалабали, 2а/12) у судове
засідання з розгляду цивільної справи № 428/8142/16-ц за
позовом Мартиненко Таліни Борисівни до Мартиненко Ва-
лерії Володимирівни про визнання недійсним свідоцтва про
право на спадщину та свідоцтва про смерть, анулювання ак-
тового запису про смерть та запису в спадковому реєстрі,
яке відбудеться 31 жовтня 2016 року о 08 годині 20 хвилин
у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вка-
зане судове засідання суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Лебединський районний суд Сумської області, що знаходиться за
адресою: м. Лебедин, вул. Петропавлівська, 2, каб. № 25, запрошує в
судове засідання на 14 годин 00 хвилин 27 жовтня 2016 року Голуб
(Косогову) Ірину Андріївну як відповідача в справі № 580/1207/16-ц за
позовом Івашини Валентини Вікторівни до Голуб (Косогової) Ірини Ан-
дріївни про захист честі, гідності, репутації та відшкодування моральної
шкоди в сумі 10000 гривень.

У разі неявки відповідача без поважних причин, справа буде розгля-
нута за її відсутності за наявними матеріалами справи.

Суддя А. О. Гура

Старобільський районний суд Луганської області викликає Шульгу Артема Павло-
вича, який мешкає за адресою: Луганська область, м. Антрацит, смт Кам’яне, вул.
Щорса, буд. 30, Шульгу Тетяну Павлівну, яка мешкає за адресою: Луганська область,
м. Антрацит, смт Кам’яне, вул. Щорса, буд. 30, як відповідачів у судове засідання по
цивільній справі № 2/431/1376/16р. за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» до Шульги Артема Павловича, Шульги Тетяни Па-
влівни про стягнення заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 25 жов-
тня 2016 року о 08 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38.

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

Суддя С. В. Олійник

Макарівський районний суд Київської області повідомляє про те, що
28.10.2016 р. о 14.00 год. в приміщенні суду за адресою: 08000, смт Макарів, Ки-
ївська обл., вул. Димитрія Ростовського, 35, буде слухатись цивільна справа за
позовом заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі:
Кабінету Міністрів України, ДП «Макарівське лісове господарство» до Київської
обласної державної адміністрації, Розпутного Миколи Дмитровича, Литвякова
Володимира Григоровича, Козьмик Катерини Дмитрівни, Проданової Олени Ва-
силівни, Михайлюк Олени Юріївни, Петрука Євгена Вікторовича про визнання не-
законними і скасування розпоряджень, визнання недійсними державних актів на
право власності на землю та повернення землі.

Суддя А. В. Косенко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя 
О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 27 жовтня 2016
року о 08.30 годині за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп.
2, каб. 24, як відповідача по справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «УКРСОЦБАНК» про стягнення заборгованості, Солодуна Андрія
Валентиновича: вул. Монтажна, 56/4, м. Макіївка, Донецька область, 86100.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази
на їх підтвердження. У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутності.

Богунський районний суд м. Житомира (м. Житомир, майдан Со-
борний, 1) викликає як відповідача Костенка Юрія Васильовича в су-
дове засідання, яке відбудеться 28 листопада 2016 року о 15.00 год. у
каб. 2-Б-2, за позовом Богоявленської Юлії Вячеславівни до Костенка
Юрія Васильовича, третя особа - орган опіки і піклування Житомир-
ської міської ради - про позбавлення батьківських прав. У разі неявки
в судове засідання, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя Н. Ф. Слюсарчук

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 26 жовтня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні
Чернігівського районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Вінника Романа Федосійо-
вича, Вінник Аллу Володимирівну, зареєстровані за адресою: Донецька об-
ласть, м. Кіровське, вул. 43 квартал, 2/1, як відповідачів по цивільній справі
№329/946/16-ц за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк розвитку» (скорочена
назва ПАТ «ВБР») до Вінника Романа Федосійовича, Вінник Алли Володи-
мирівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Н. М. Пода
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оголошення
Вінницький міський суд Вінницької області повідом-

ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17
в залі судових засідань № 13, 09.11.2016 року о 14.00
годині відбудеться підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Мерзлова
Олександра Геннадійовича у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Мер-
злов Олександр Геннадійович, який зареєстрований та
проживає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр-т Пе-
ремоги, 55а/72.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі 
головуючого Іванченка Я. М., суддів Бойка В. М., 
Луценко Л. В.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання як відповідачів Безиде Олену Сте-
панівну та Орлікова Ярослава Костянтиновича у ци-
вільній справі № 522/14189/16-ц за позовом Білінець
Олени Ігорівни та Білінець В’ячеслава Івановича до
Безиде Олени Степанівни та Орлікова Ярослава Кос-
тянтиновича про визнання угоди дійсною та ви-
знання права власності, за участі третьої особи:
Жовтневої філії Одеської Спеціалізованої Біржі Не-
рухомості. Судове засідання відбудеться 28 жовтня
2016 року об 11.00 годині у залі судових засідань 
№ 223 Приморського районного суду м. Одеси, який
розташований за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33. В разі неявки відповідачів у судове засідання суд
розглядатиме справу за їх відсутністю, а також суд
зобов’язує повідомити про причини такої неявки.

Суддя С. О. Погрібний

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Хавро Олександра Миколайовича, Звєрєвої
Юлії Вікторівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачі по справі Хавро Олександр Миколайович,
який зареєстрований за адресою: Донецька область,
Слов’янський р-н, смт Билбасівка, пров. Залізничний
буд. 13, Звєрєва Юлія Вікторівна, яка зареєстрована за
адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Шкільна, буд. 121, кв. 78, 80 викликається на 08.00 год.
17 листопада 2016 року до Слов’янського міськрайон-
ного суду в зал № 5 для участі у попередньому судовому
засіданні.

У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у їх відсутність.

Суддя M. B. Лаптєв

У зв’язку з розглядом цивільної справи № 265/3182/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Приват-
Банк» до Скрипченко (Цигульової) Вікторії Володимирівни
та Цигульова Валерія Григоровича про стягнення заборго-
ваності, Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя
Донецької області викликає як відповідачів Скрипченко (Ци-
гульову) Вікторію Володимирівну та Цигульова Валерія Гри-
горовича, останнє відоме місце реєстрації яких: Донецька
область, місто Маріуполь, вулиця Волниста, будинок 43, у
судові засідання на 28.10.2016 року на 10.00 годин та
31.10.2016 року на 09.30 годину, яке відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, місто Маріуполь,
проспект Перемоги, будинок 6, кабінет № 205.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази, якими вони обґрунтовуються. У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсут-
ності на підставі документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Печерський районний суд м. Києва викликає Дорошенко Наталію Анатоліївну,
яка зареєстрована за адресою: вул. Старонаводницька, 4/В, кв. 30, м. Київ, 01015,
як відповідачку по цивільній справі за позовною заявою Публічного акціонерного
товариства «Креді Агріколь Банк» до Дорошенко Наталії Анатоліївни про звер-
нення стягнення на предмет застави, яке призначено на 21 листопада 2016 року
о 09 год. 00 хв. і відбудеться за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб. 412,
під головуванням судді Васильєвої Н. П.

Роз’яснюємо, що в разі неявки в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення суду про причини неявки, справу буде розглянуто за вашої від-
сутності на підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опубліку-
ванням оголошення про виклик відповідачка вважається повідомленою про час
та місце розгляду справи.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає:

Цивільну справу № 2/243/3942/2016 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Прокопенка Станіслава Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитом. Останнє відоме зареєстроване місце проживання відповідача
Прокопенка Станіслава Володимировича: Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. Гладишева, буд. 21. 

Відповідач викликається до суду  на 07 листопада 2016 року на 08 год.
15 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачу  пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття в судове засідання, відповідач  повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутністю. 

Суддя О. В. Ільяшевич

Ірпінський міський суд викликає Кіндій Тетяну Анатоліївну, останнє
відоме місце проживання: вул. Нове Шосе, 14, кв. 101, м. Буча, Київ-
ська обл., як відповідача по справі за позовом Кіндій Олега Любоми-
ровича до Кіндій Тетяни Анатоліївни, третя особа: Виконавчий комітет
Бучанської міської ради про усунення перешкод щодо участі у вихо-
ванні та вільному спілкуванні з дитиною батьком, який проживає ок-
ремо від неї, в судове засідання, яке відбудеться 07.12.2016 р. о 12 год.
00 хв. в приміщенні Ірпінського міського суду за адресою: м. Ірпінь,
вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу буде розглянуто у відсутності
відповідача. У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті учасники
процесу вважаються належним чином повідомлені про дату судового
засідання.

Суддя О. В. Пархоменко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Петрову Ларису Миколаївну, 26.11.1976 р.н.,
ІПН: 2808900927, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/2105/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Пет-
рової Лариси Миколаївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, що відбудеться 08 листопада 2016 року о
09.10 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської  об-
ласті викликає як відповідача Светлічного Вячеслава Вале-
рійовича у судове засідання, яке відбудеться 01.11.2016
року о 15.00 годині у приміщенні Білгород-Дністровського
міськрайонного суду за адресою: м. Білгород-Дністров-
ський, вул. Військової Слави (Енгельса), 27, зал судових за-
сідань 37, по цивільній справі 495/4825/16-ц за позовом
Цуркан С. В. про стягнення заборгованості.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа може бути
розглянута у вашу відсутність.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської об-
ласті викликає як відповідача Чумаченко Наталю Сергіївну
у судове засідання, яке відбудеться 01.11.2016 року о 15.30
годині у приміщенні Білгород-Дністровського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Вій-
ськової Слави (Енгельса), 27, зал судових засідань 37, по
цивільній справі № 495/1991/15-ц за позовом Чумаченко Є. С.
про поділ майна.

У разі вашої неявки у судове засідання, справа може бути
розглянута у вашу відсутність.

Суддя О. Д. Гайда-Герасименко

Втрачено свідоцтво 

про право на спадщину, 

видане Другою київською

державною нотаріальною

конторою 20 квітня 

2005 року за р. № 5-2212

на ім’я Волощук Лариси

Степанівни.

Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області
(вул. Першотравнева, 30, м. Олександрія, Кіровоградська об-
ласть, факс 05-235-7-56-10, електронна адреса суду:
inbox@od.kr.court.gov.ua) повідомляє, що 12 жовтня 2016 року
ухвалено заочне рішення у цивільній справі № 398/2144/16-ц,
провадження № 2/398/1791/16 за позовною заявою Калугіної
Анастасії Юріївни до Калугіна Олексія Андрійовича про розір-
вання шлюбу та вищевказане заочне рішення може бути пере-
глянуто судом, що його ухвалив, за письмовою заявою
відповідача, поданою протягом 10 днів з дня отримання його
копії.

Суддя Ковальова О. Б.

Путильський районний суд Чернівецької області викликає
Чечул Світлану Петрівну 22.03.1969 р.н., зареєстрована: смт Пу-
тила, вул. Шевченка, 38, Путильський район, Чернівецька об-
ласть як відповідача у судове засідання по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Чечул Світлани Петрівни про
звернення стягнення. Справа призначена на 14 год. 00 хв. 01
листопада 2016 року за адресою: смт Путила, вул. Українська,
86, Путильський район, Чернівецька область.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде розгля-
нуто без вашої участі.

Суддя Проскурняк С. П.

Троїцький районний суд Луганської області викликає як від-
повідача у судове засідання Маракушева Руслана Ігоровича по
справі № 433/1616/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Універсал Банк» до Маракушева Руслана Ігоровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Засідання відбудеться 28 жовтня 2016 року о 14 год. 00 хв.
за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня,
5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Втрачене свідоцтво 
про реєстрацію 

представництва фірми 
«Asstra-Associated Traffic AG» 

(«Асстра-Ассошіейтед 
Треффік АГ»), 

Швейцарська Конфедерація, 
реєстраційний номер 

ПІ-2530 від 06.03.2000 p.,
вважати недійсним.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запо-
різької області знаходиться цивільна справа № 310/6973/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Вененцова В. Б. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 03.11.2016 року о 13.30
годині в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Вененцова Віктора Борисовича як відпові-
дача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача у
судове засідання справа буде розглянута за наявними ма-
теріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача у судове засідання Андріанову
Людмилу Михайлівну по справі № 433/1615/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Уні-
версал Банк» до Андріанової Людмили Михайлівни
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Засідання відбудеться 28 жовтня 2016 року о 14
год. 30 хв. За адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/3790/16-ц за позовом
Софіщенко Т. Ф. до Софіщенка А. А. про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Софіщенко Аркадій Анатолійович,
23.06.1962 р.н., останнє відоме місце проживання якого: 
м. Донецьк, провул. Музичний, буд. 4, викликається до суду
на 28 жовтня 2016 року об 11.15 годині, каб. № 15 для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
як відповідача Міськів Олександра Вікторовича, 18.07.1983
року народження, останнє відоме місце проживання: 
Херсонська область, м. Сніжне, вул. Чумаченко, 84 у судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом Артем-
чук М. О. до Міськів О. В. про позбавлення батьківських
прав.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Херсонського
міського суду Херсонської області 09.11.2016 року о 13.00
годині за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29, 3 по-
верх, каб. 303.

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

Суддя С. І. Майдан

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-

трян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-

ська, б. 64, каб. № 308) 14 листопада 2016 р. на

10.00 год. буде розглядатись справа за позовом

Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

до Заболотного Юрія Федоровича про стягнення за-

боргованості за кредитним договором.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його

неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Вишгородський районний суд Київської області пові-
домляє, що Державне науково-виробниче підприємство
інженерної геодезії «Укрінжгеодезія» викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 27.10.2016 року об 11.50
годині (м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, каб. 2) як відпо-
відач по цивільній справі № 363/2705/16-ц за позовом
Пархоменка Анатолія Васильовича до Державного на-
уково-виробничого підприємства інженерної геодезії
«Укрінжгеодезія» про стягнення заборгованості по за-
робітній платі, середньої заробітної плати за час за-
тримки розрахунку при звільненні.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за наявними матеріалами в справі.

Суддя О. Д. Рудюк

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-

трян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-

ська, б. 64, каб. № 308) 14 листопада 2016 р. на

10.15 год. буде розглядатись справа за позовом

Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

до Лавренчук Павла Андрійовича про стягнення за-

боргованості за кредитним договором.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його

неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-

трян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-

ська, б. 64, каб. № 308) 14 листопада 2016 р. на

09.45 год. буде розглядатись справа за позовом

Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»

до Філіпповських Віктора Миколайовича про стяг-

нення заборгованості за кредитним договором.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його

неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Бориславський міський суд Львівської області ви-
кликає в судове засідання Лебідь Сергія Петровича,
останнє відоме місце реєстрації за адресою: Жито-
мирська область, м. Бердичів, вул. Раскової, 23а, кв.
45, як відповідача у цивільній справі за позовом До-
роша Олега Йосиповича до Лебідь Сергія Петровича
про стягнення коштів на 14 год. 30 хв. 11.11.2016 р.
(за адресою: Львівська обл., м. Борислав, вул. Гру-
шевського, 21).

У випадку неявки Лебідь Сергія Петровича в су-
дове засідання 11.11.2016 року о 14 год. 30 хв.
справу буде розглянуто у його відсутності.

Суддя Л. М. Посисень

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає: Бородіна Олега Воло-
димировича, 20.09.1972 р.н., ІПН: 2656115158 як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/3007/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бо-
родіна Олега Володимировича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, що відбудеться 08
листопада 2016 року о 10.10 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Барановського Сергія Васильовича,
08.07.1976 року народження, в судове засідання по
кримінальному провадженню № 1-кп/323/57/16 за
обвинуваченням Барановського Сергія Васильовича
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 263-1; ч. 2 ст. 28, ст.
113; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15 ст. 113 КК України, яке від-
будеться 31 жовтня 2016 року о 14.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Запорізька область, 
м. Оріхів, вул. Чумацька, 23, каб. № 12. 

Суддя Плечищева О. В.

Гуляйпільський районний суд Запорізької області
викликає Бондарєва Станіслава Миколайовича,
12.01.1975 року народження, мешкаючого за адресою:
Донецька область, Мар’їнський район, м. Мар’їнка,
вул. Зелений Гай, 12а, кв. 2, в судове засідання по кри-
мінальному провадженню № 315/489/16-к, номер про-
вадження 1-кп/315/63/16 за обвинуваченням
Бондарєва С. М. за ч. 1 ст. 258-3; ч. 2 ст. 28; ч. 3 ст. 15,
ст. 113 КК України, яке відбудеться 26 жовтня 2016
року о 09 годині 00 хвилин в приміщенні суду за ад-
ресою: Запорізька область, м. Гуляйполе, вул. 9 Січня,
31, зал № 12, головуючий Ярош С. О.

Троїцький районний суд Луганської обл. викликає
відповідача за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості у судове засідання, яке
відбудеться:

28.10.2016 року
11:20 Остапущенко Сергій Олександрович (ци-

вільна справа 433/1390/16-ц)
У разі неявки відповідача в судове засідання суд

розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.
169 ЦПК України. 

Суддя Суський О. І.

Сахновщинський районний суд Харківської області
викликає Заруба Євгена Юрійовича в судове засідання
як відповідача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 27 жовтня 2016 року о
16 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул.
Шмідта, 10, смт Сахновщина Харківської області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи, у випадку неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. С. Зимовський

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваній Смірновій Євгенії Павлівні, 03.11.1977

р.н., що проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Ка-
лузька, 30, кв. 63, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК
України, Вам необхідно з’явитися 26 жовтня 2016 року
до каб. 307  СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого
Старостенка О.В., за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33 для прове-
дення слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у
кримінальному провадженні № 22016050000000169 за
ч.1 ст.258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Куцурубенку Олексію Анатолійовичу,

22.08.1974 р.н., що проживає за адресою: м. Донецьк, вул.
Батищева, 15, кв.8, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК
України, Вам необхідно з’явитися  26 жовтня 2016 року до
каб. 307 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Тимка
В. С., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Архітектора Нільсена, буд. 33 для проведення слідчих
(процесуальних) дій за Вашою участю у кримінальному
провадженні № 22016050000000168 за ч.1 ст.258-3 КК Ук-
раїни.
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Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39 а) розглядає цивільні справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Анцибор
Інни Борисівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Анцибор Інна Борисівна, 18.05.1970 року
народження, зареєстрована за адресою: м. Харцизьк,
вул. Сеченова, 1/43, викликається на 28 жовтня 2016
року о 13.30 годині до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 1, для участі у розгляді справ. До роз-
гляду цивільних справ пропонується надати суду пись-
мові пояснення та заперечення, а також наявні докази
по справах.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дачці необхідно повідомити про причини неявки, інакше
справи будуть розглянуті в її відсутність на підставі на-
явних у них даних чи доказів і ухвалено заочні рішення.

Суддя Тітова Т. А.

Роздільнянський районний суд Одеської області
викликає на судове засідання Крутовського Кирила
Валентиновича, 14.09.1989 року народження, у ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «ПриватБанк» до
Крутовського Кирила Валентиновича про стягнення
заборгованості за кредитним договором у сумі 
15 965,83 грн.

Судове засідання відбудеться 07.11.2016 року о
09.00 годині в приміщенні Роздільнянського район-
ного суду Одеської області за адресою: Одеська об-
ласть, м. Роздільна, вул. Європейська (Леніна), 37-А.

У випадку неявки в судове засідання цивільна
справа буде розглянута без вашої присутності.

Суддя С. І. Гринчак

В провадженні Шевченківського районного суду 
м. Львова знаходиться цивільна справа за позовом Фо-
зекоша Михайла Михайловича до Кредитної спілки
«Альянс Україна», Мороза Ореста Володимировича,
Мороз Олени Анатоліївни, Мороз Оксани Орестівни про
визнання договору відступлення права вимоги недійс-
ним.

Фозекош Михайло Михайлович (останнє відоме місце
реєстрації позивача по справі: м. Ужгород, вул. Пере-
моги,175/36, Закарпатська область); Філіп Василь Сте-
панович (останнє відоме місце реєстрації представника
позивача по справі: м. Ужгород, вул. Минайська, 9/16,
Закарпатська область) викликаються в судове засідання,
яке відбудеться 03.11.2016 р. о 10.00 год. у приміщенні
Шевченківського районного суду м. Львова (4 пов./17).

У разі неявки в судове засідання позивача та пред-
ставника позивача - буде вирішуватися питання про за-
лишення позову без розгляду (ст. 207 ЦПК України).

Суддя Донченко Ю. В.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів у судові засідання:

— Пустовойтову Людмилу Володимирівну по
справі № 433/1533/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Пусто-
войтової Людмили Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором на
03.11.2016 року о 14.10 год.;

— Сичеву Неллі Володимирівну по справі 
№ 433/1536/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПриватБанк» до Сичевої Неллі
Володимирівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором на 03.11.2016 року о 14.20 год.;

— Губіну Олену Павлівну по справі № 433/1530/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПриватБанк» до Губіної Олени Павлівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором на 03.11.2016
року о 14.30 год.;

— Глушко Тетяну Андріївну по справі 
№ 433/1538/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства КБ «ПриватБанк» до Глушко Тетяни
Андріївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором на 03.11.2016 року о 14.40 год.;

— Домніченка Ігоря Валерійовича по справі 
№ 433/1531/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «ПриватБанк» до Домніченка Ігоря Ва-
лерійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором на 03.11.2016 року о 14.50 год.;

— Ключнікова Геннадія Володимировича по
справі № 433/1534/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Ключні-
кова Геннадія Володимировича про стягнення
заборгованості за кредитним договором на
03.11.2016 року о 14.00 год.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

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

— Усенка Сергія Миколайовича, 26.06.1964 р.н., ІПН:
2355318571, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/4099/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Усенка
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості, що від-
будеться 4 листопада 2016 року об 11.20 год.;

— Макрушина Сергія Анатолійовича, 26.07.1975 р.н., ІПН:
2760014894, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/4036/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Макру-
шина Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 4 листопада 2016 року о 12.00 год. 

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Вінницький міський суд Вінницької області повідом-
ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17,
у залі судових засідань №13, 17.11.2016 року о 10.00 го-
дині, 23.11.2016 року о 14.30 годині відбудеться судовий
розгляд в кримінальному провадженні по обвинува-
ченню Новікова Андрія Вікторовича у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Но-
віков Андрій Вікторович, який зареєстрований та про-
живає за адресою: АР Крим, м. Джанкой, вул.
Московська, 186, кв. 27.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі 
головуючого Іванченка Я. М., суддів: Ковальчук Л. В.,
Жмудь О. О.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької
області викликає у судове засідання відповідача Радька
Андрія Володимировича, остання відома адреса місця
проживання: проспект Незалежності, 2, кв. 14, м. Моги-
лів-Подільський Вінницької області; у цивільній справі
№ 138/2953/16-ц (2/138/877/16) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Радька Андрія Володимировича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 10.11.2016 року о 10
год. 00 хв. в приміщенні Могилів-Подільського міськ-
районного суду Вінницької області за адресою: Він-
ницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного,
1/30.

У разі неявки відповідача Радька А. В. в судове засі-
дання справа буде розглядатись у його відсутність за на-
явними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює
відповідачу його обов’язок повідомити суд про причини
неявки у судове засідання.

Суддя О. Є. Цибульський

Білогірський районний суд Хмельницької
області викликає як відповідачку Богуцьку
Олену Владиславівну, 14 лютого 1971 року
народження, по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Богуцької Олени
Владиславівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 28 жовтня
2016 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Бі-
логірського районного суду: вул. Шевченка,
42, смт Білогір’я Хмельницької області.

В разі неявки Богуцької О. В. у судове за-
сідання, справа буде слухатися за її відсут-
ності на підставі доказів, які є в матеріалах
справи.

Суддя О. І. Давидюк

Тернопільський міськрайонний суд Терно-
пільської області повідомляє, що 01.11.2016
року о 10 год. 00 хв. відбудеться розгляд справи
за позовом Приватного акціонерного товариства
КБ «ПРИВАТБАНК» до Трендовацького Тараса
Степановича про стягнення заборгованості.

Просимо з’явитися в судове засідання відпо-
відача Трендовацького Тараса Степановича, ос-
таннє відоме місце проживання: м. Тернопіль,
вул. Текстильна, 12, на зазначену дату та число
в приміщення Тернопільського міськрайонного
суду Тернопільської області за адресою: м. Тер-
нопіль, вул. Котляревського, 34.

У разі неявки відповідача в судове засідання,
справа буде розглядатися в його відсутність.

Суддя Р. М. Грицак

Світловодський міськрайонний суд Кі-
ровоградської області повідомляє, що
01.11.2016 року о 09.00 год. у приміщенні
суду за адресою: вул. Приморська, 48, 
м. Світловодськ Кіровоградської обл.
(суддя Волошина Н. Л.) відбудеться су-
дове засідання по справі № 401/2896/16-ц,
2/401/1223/16 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Болтугая Петра Миколайо-
вича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

В судове засідання викликається від-
повідач Болтугай Петро Миколайович.

Апеляційний суд Донецької області 
(м. Бахмут, вул. Свободи, 10) розглядає ци-
вільну справу за позовом Бадіна Олександра
Федоровича до Дубешко Валентини Мико-
лаївни про зміну умов договору, стягнення
суми процентів, індексу інфляції.

Відповідачка у справі: Дубешко Валентина
Миколаївна, 04.07.1959 р.н., останнє відоме
місце проживання: м. Краматорськ, вул.
Б.Хмельницького, 26/10, викликається на
01.11.2016 року об 11.00 годині до суду для
участі у розгляді справи. Відповідачці пропо-
нується надати свої заперечення проти апе-
ляційної скарги. У випадку неприбуття,
відповідачка повинна повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за її відсутності.

Суддя Кішкіна І. В.

Жовтневий районний суд міста Запо-
ріжжя викликає Очеретька Ігоря Валері-
йовича, 09.08.1970 року народження, та
Федотова Михайла Вікторовича,
21.06.1969 року народження, в судове за-
сідання у кримінальному провадженні 
№ 1-кп/331/20/2016 за обвинуваченням
Очеретька Ігоря Валерійовича, Федотова
Михайла Вікторовича у скоєнні кримі-
нальних правопорушень, передбачених 
ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК Ук-
раїни, яке відбудеться 01.11.2016 року о
12 годині 00 хвилин у приміщенні суду за
адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олек-
сандрівська, 6, зал № 1.

Суддя Стратій Є. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає Максименка Анатолія
Георгійовича, Максименко Ірину Миколаївну як відповідачів
у судове засідання по цивільній справі №426/6416/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії - Луганського облас-
ного управління AT «Ощадбанк» до Максименка Анатолія
Георгійовича, Максименко Ірини Миколаївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором № 14 від 02.04.2008
року, що відбудеться 14 листопада 2016 року о 12.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «Приват-
Банк» до:

— Дєдушка Олексія Валерійовича про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі: Дєдушко Олексій Ва-
лерійович, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Профінтерна, буд. 44, ви-
кликається на 2 листопада 2016 року о 08 годині 20 хви-
лин до суду для участі у розгляді справи по суті;

— Харитоненко Наталії Вікторівни про стягнення за-
боргованості. Відповідачка у справі: Харитоненко Ната-
лія Вікторівна, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Харківська, буд.
34, викликається на 2 листопада 2016 року о 08 годині
05 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті;

— Орловського Юрія Станіславовича про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі: Орловський Юрій
Станіславович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул. Леніна, буд. 45, 
кв. 3, викликається на 2 листопада 2016 року о 08 годині
30 хвилин до суду 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
справи будуть розглянуті у вашу відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє Сезонову Олену
Костянтинівну, Сезонову Наталію Анатоліївну, Сезонова Ана-
толія Георгійовича, що розгляд апеляційної скарги Сезоно-
вої Наталії Анатоліївни та апеляційну скаргу Герасименко
Наталії Петрівни на рішення Святошинського районного
суду міста Києва від 11 грудня 2013 року в справі за позовом
Гриб Олени Георгіївни, Гриба Миколи Павловича, Гриб
Ольги Миколаївни до Сезонової Олени Костянтинівни, Се-
зонової Наталії Анатоліївни, Сезонова Анатолія Георгійовича
про визнання недійсним договору купівлі-продажу квартири
— відбудеться 8 листопада 2016 року о 12.00 год. у примі-
щенні Апеляційного суду м. Києва за адресою: м. Київ, ву-
лиця Солом’янська, 2 А, зал № 0908, 9-й поверх.

Суддя Є. В. Болотов

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачів у справі за
позовом ПАТ «Ідея Банк» про звернення стягнення
на предмет застави 26 жовтня 2016 року о 09.30 год.
Безотосного Сергія Петровича: м. Ровеньки, с. Ясе-
нівське, Луганська область, Савченко Тетяну Олек-
сіївну: м. Львів.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Солом’янський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що розгляд цивільної справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Універсал Банк»
до Каратєєва Ігоря Вікторовича про стягнення забор-
гованості відбудеться 8 грудня 2016 р. о 14.00 год.
у приміщенні суду (03113, м. Київ, вул. Шутова, 1,
каб. 19) під головуванням судді Кушнір С. І.

У судове засідання викликається відповідач Кара-
тєєв Ігор Вікторович.

В разі неявки, справу буде розглянуто у вашу від-
сутність.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає як

відповідача Безпалу Тетяну Павлівну в судове засі-

дання, яке відбудеться 15 листопада 2016 року о

09.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Київ,

вул. Сергієнка, 3, каб. 30, суддя Яровенко Н. О. У ви-

падку неявки відповідача в судове засідання, справа

буде розглянута у її відсутність.

Зіньківський районний суд Полтавської області ви-
кликає відповідача - Дорошенко Олену Іванівну, останнє
відоме місце реєстрації та знаходження: с. Лютенські Бу-
дища, вул. Затишна, 39 Зіньківського району Полтав-
ської області, в судове засідання по цивільній справі за
позовом Дорошенка Володимира Михайловича до До-
рошенко Олени Іванівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 17.11.2016 року о 08 го-
дині 40 хвилин у приміщенні Зіньківського районного
суду Полтавської області за адресою: м. Зіньків Полтав-
ської області, вул. Соборності, 2.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсут-
ності.

Суддя С. Р. Должко

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ,
вул. Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 50) викликає на
07.12.2016 на 10 год. 00 хв. Куделю Марину Анато-
ліївну як відповідача у цивільній справі 
№ 760/11229/16-ц (№ 2-о-321/16) за позовом Мель-
ник Аліни Анатоліївни до Куделі Марини Анатоліївни
про встановлення факту постійного непроживання.

У разі неявки справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя Коробенко С. В.

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

1. Тагієву Ольгу Олександрівну, ідентифікаційний
номер: 2607915287, в судове засідання по цивільній
справі № 426/6433/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Державний ощадний банк
України» в особі філії Луганського обласного управ-
ління AT «Ощадбанк» до Тагієвої Ольги Олексан-
дрівни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 10 листопада 2016 року о 10.10 год.

2. Філіппова Юрія Миколайовича, ідентифікацій-
ний номер: 2452809211, Юрків Ярославу Ігорівну,
ідентифікаційний номер: 3041713782, в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/6417/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» в особі філії
Луганського обласного управління AT «Ощадбанк»
до Філіппова Юрія Миколайовича, Юрків Ярослави
Ігорівни про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 10 листопада 2016 року о 10.20 год.

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

Суддя О. М. Попова

12 жовтня 2016 року в заочному порядку було
розглянуто цивільну справу № 178/787/16-ц,
2/178/406/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Корольова Віталія Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Даним за-
очним рішенням позовні вимоги були задоволені у
повному обсязі. З повним текстом рішення відпові-
дач Корольов В.О. може ознайомитись, звернув-
шись до канцелярії Криничанського районного суду
Дніпропетровської області за адресою: вул. Викон-
комівська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

12 жовтня 2016 року в заочному порядку було
розглянуто цивільну справу № 178/870/16-ц,
2/178/446/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Озерної Оксани Сергіївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Даним заочним рі-
шенням позовні вимоги були задоволені у повному
обсязі. З повним текстом рішення відповідачка
Озерна О.С. може ознайомитись, звернувшись до
канцелярії Криничанського районного суду Дніпро-
петровської області за адресою: вул. Виконкомів-
ська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи № 758/8753/16-ц за по-
зовом Гречаного Володимира Марковича до Цимба-
ленка Євдокима Васильовича про стягнення збитків
відбудеться 06.12.2016 року об 11.30 год. в примі-
щенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 17) під го-
ловуванням судді Неганової Н. В.

Роз’яснюємо, що відповідач має право видати до-
віреність іншій особі для представлення своїх інте -
ресів в суді, у разі неявки відповідача справу буде
розглянуто у його відсутність.

12 жовтня 2016 року в заочному порядку було
розглянуто цивільну справу № 178/864/16-ц,
2/178/440/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Шевченко Вікторії Іванівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Даним заочним рі-
шенням позовні вимоги були задоволені у повному
обсязі. З повним текстом рішення відповідачка Шев-
ченко В.І. може ознайомитись, звернувшись до кан-
целярії Криничанського районного суду
Дніпропетровської області за адресою: вул. Викон-
комівська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.

12 жовтня 2016 року в заочному порядку було
розглянуто цивільну справу № 178/1037/16-ц,
2/178/526/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Макарчука Володимира Семеновича про стягнення
заборгованості за кредитним договором. Даним за-
очним рішенням позовні вимоги були задоволені у
повному обсязі. З повним текстом рішення відпові-
дач Макарчук В.С. може ознайомитись, звернувшись
до канцелярії Криничанського районного суду Дніп-
ропетровської області за адресою: вул. Виконкомів-
ська, 17, смт Кринички.

Суддя Лісняк В. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 23 жОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська 0   +5      +4    +9
Житомирська 0   +5      +4    +9
Чернігівська -1   +4      +3    +8
Сумська +2    -3      +3    +8
Закарпатська +3   +8      +9 +14
Рівненська +1   +6      +4    +9
Львівська +2   +7      +7 +12
Івано-Франківська +2   +7      +7 +12
Волинська +2   +7      +6 +11
Хмельницька +2   +7      +4    +9
Чернівецька +1   +6      +6 +11
Тернопільська +1   +6      +5 +10
Вінницька +1   +6      +4    +9

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0     +5      +4    +9
Кіровоградська 0     +5      +4    +9
Полтавська -2     +3      +4    +9
Дніпропетровська -1     +4      +4    +9
Одеська +3     +8      +9  +14
Миколаївська +2     +7      +8  +13
Херсонська +1     +6      +7  +12
Запорізька 0     +5      +6  +11
Харківська +2      -3      +4    +9
Донецька +2      -3      +4    +9
Луганська +2      -3      +4    +9
Крим +3     +8      +9  +14
Київ +3     +5      +6    +8
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

На Дніпропетровщині
запрацювала
унікальна 
сонячна станція

Наталія БІЛОВИЦЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА. Єдина в усій Східній Європі со-
нячна електростанція, яка має трекерну систему, днями запрацювала
на повну потужність на Дніпропетровщині. У селищі Підгородне, що
поряд з містом Дніпро, ввели в дію третю чергу «Солар Парк Підго-
родне». 

Впроваджено передову технологію альтернативної енергетики: за-
мість звичайних столів із сонячними батареями встановлено рухомі
модулі, які протягом світлового дня обертаються вслід за сонцем за
допомогою спеціальних датчиків.
Так рухомі сонячні батареї вироб-
ляють на 50% більше енергії, ніж
звичайні стаціонарні установки.
Станція щогодини видає «на го-
ра» понад 2,5 тисячі кіловатів
енергії. При цьому економія вугіл-
ля становить майже півмільйона
тонн на рік та немає шкідливих
викидів парникових газів.

За словами генерального ди-
ректора «Солар Парк Підгородне»
Юрія Гордєєва, третя черга станції
налічує 3700 модулів. А загалом
тут працює 10  400 модулів. У се-
редньому вони можуть обслугову-
вати 27 000  домогосподарств у
селищі Підгородному та котед-
жному містечку в передмісті Дніпра «Золоті ключі». 

«Солар Парк Підгородне» створено лише завдяки вітчизняним ін-
весторам, які  на третю чергу витратили майже 20 мільйонів гривень.
Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко
наголошує, що Дніпропетровщина — стабільний та перспективний
для ведення бізнесу регіон: «Ми не заважаємо підприємцям працю-
вати, а допомагаємо їм долати адміністративні труднощі. 

Результат — вітчизняні та закордонні бізнесмени далі вкладають
кошти в об’єкти області, економіка розвивається. Один із проектів,
повністю реалізованих коштом інвесторів, сонячна електростанція 
в Підгородному».

ФотоФакт 

ДИТИНСТВО НЕ ВИЙШЛО
З НАС. Конкурси краси бува-
ють різні: цікаві і смішні, чесні й
не дуже. Та коли за моделей
ляльки, є надія, що переможе
справді найкраща. Цими дня-
ми в столиці проходить міжна-
родний салон авторських ля-
льок і виставка рукоділля та
творчості «Золоті руки майс-
трів», родзинкою яких став
конкурс краси «Міс лялька-
2016». Вперше відвідувачі та
журналісти разом обирали
найкрасивішу серед автор -
ських ляльок. 

Крім того, «Золоті руки
майстрів» зібрали понад 270
учасників з 15 країн світу. Вони
представляють, зокрема, ро-
боти з бісероплетіння, вишив-
ки стрічкою тощо та проводять
майстер-класи. Також під од-
ним дахом зібралися виробни-
ки матеріалів, сучасних інстру-
ментів для творчості та хобі.
Салон ляльки організовано
вже удванадцяте, а рукоділля
— учотирнадцяте.

Футбольна формула: Львів —
плюс, Роттердам — мінус
ЄВРОКУБКИ. «Шахтар» і «Зоря» зіграли відповідно 
до власних можливостей

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

«Шахтар» приймав
«Гент» у статусі лі-

дера групи після двох турів.
Порівняно з поєдинком проти
«Браги» у складі «гірників»
відбулося три зміни. Повер-
нувся до строю капітан 
команди Срна. Ордеця, що
днями підхопив застуду, за-
мінив Ракицький. А замість
Фреда, який відбував дисква-
ліфікацію, вийшов Малишев.

«Гірники» відразу виріши-
ли показати, хто на «Львів
Арені» господар. І вже на 
12-й хвилині рахунок було
відкрито: голкіпер «Гента»,
вийшовши з воріт, вибив м’яч
просто на Коваленка, а півза-
хисник «Шахтаря», перебу-
ваючи метрів за 40 від воріт,
правильно оцінив ситуацію й
закинув м’яч тому «за комір».

Непоганий шанс зрівняти
рахунок гості мали на 27-й
хвилині. Пербе опинився сам
перед голкіпером донеччан,
проте перекинув не лише гол-
кіпера, а й ворота. А на 30-й
хвилині «Шахтар» забив дру-
гий гол. Марлос розігнав кон-
тратаку, віддав на Феррейру,
і аргентинець чітко пробив
повз голкіпера «Гента». Саме
він міг невдовзі довести спра-
ву до розгрому. На 37-й хви-
лині наставнику «гірників»
Паулу Фонсеці довелося ро-
бити вимушену заміну. Трав-
ми зазнав Коваленко, і за-
мість нього на полі з’явився
Дентіньо. Ще до перерви бра-
зилець міг записати своє ім’я
до протоколу, ось лише м’яч
після його удару влучив у
стійку. Перша ж атака у дру-

гому таймі забезпечила «по-
маранчево-чорним» черговий
успіх. Чудову комбінацію ро-
зіграли Марлос, Дентіньо і
Бернард. Останній після про-
стрілу пробивав уже по по-
рожніх воротах.

На 74-й хвилині замість
Бернарда з’явився Тайсон і
першим дотиком провів чет-
вертий гол команди. А на 
85-й хвилині свій дебютний
гол у єврокубках забив Мак-
сим Малишев. 

«Це була відмінна гра з на-
шого боку, яка закінчилася
блискучою перемогою. Хоча
ми протистояли сильній 
команді, яка минулого вікен-
ду обіграла 3:0 лідера чемпіо-
нату Бельгії, —  сказав голов-
ний тренер «Шахтаря» Па-
улу Фонсека після матчу. —

Напевно,  нам добряче допо-
міг перший гол. Відкривши
рахунок, ми отримали більше
простору, а потім вже все
пішло своєю чергою. Також я
дуже радий, що ми впевнено
відіграли в обороні».

Та, за словами керманича
гірників, гравці не мають пра-
ва розслаблятися. І перед ви-
їздом до Бельгії на матч-від-
повідь треба буде забути про
гру у Львові, яка вже стала іс-
торією. 

Водночас луганська «Зоря»
до матчу із «Фейєнордом» у
Роттердамі підходила у ста-
тусі аутсайдера групи, маючи
в активі лише одне очко. Хо-
ча, якщо зважати на гру 
команди Юрія Вернидуба з
турецьким «Фенербахче» та
англійським «Манчестер

Юнайтед», очковий доробок
українського клубу мав би
бути соліднішим. Схожа істо-
рія сталася й у Нідерландах,
де «Зоря» впевнено захища-
лася протягом матчу, граючи
«другим номером» на контр -
атаках, та все-таки одного
разу пропустила гол у власні
ворота. 

Головний тренер «Зорі»
Юрій Вернидуб прокоменту-
вав результат виїзного матчу
проти «Фейєнорда» стрима-
но: «Гра була рівна. Справед-
ливим був би результат 0:0.
Не заслужили на те, щоб за-
бити гол ні ми, ні вони. Однак
вони забили м’яч після по-
милки, та ще й найдосвідчені-
шого футболіста. Це життя,
буває. Але такі дитячі помил-
ки не маємо права робити. То-
му й програли 0:1»…

Також наставник «Зорі» за-
смучений тим, що лінія атаки
не проявила себе. «Жоден з
них — ні Петряк, ні Кулач, ні
Караваєв, ні Любенович, ні
Ліпартія. Не було тієї гри, яка
у нас виходить. Все відбува-
лося повільно. Чекатимемо,
коли хлопці почнуть рухатися
і зіграють краще», —  сказав
Юрій Вернидуб. Можливо,  це
станеться 3 листопада в Одесі,
де команди знову зустрінуть-
ся вже в четвертому турі гру-
пового турніру ліги Європи?

Рухомі сонячні
батареї виробляють
на 50% більше
енергії, ніж звичайні
стаціонарні
установки. Станція
щогодини видає 
«на гора» понад 
2,5 тисячі кіловатів.

Дебютний гол Максима Малишева (праворуч) 
зробив рахунок 5:0

ТАБЛО «УК»
Ліга Європи. Груповий турнір. 3-й тур
Шахтар —Гент — 5:0
Голи: Коваленко (12), Феррейра (30),
Бернард (46), Тайсон (75), Малишев
(85)
Фейєнорд — Зоря — 1:0
Гол: Йоргенсен (55)


