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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 24 жовтня 2016 року
USD 2566.2802   EUR 2793.6526      RUB 4.1093     /    AU 324364.99      AG 4493.56      PT 239947.20     PD 162702.16

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА ВІВТОРОК, 25 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ №199 (5819)
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ПОГЛЯД

У кожній армії є свій
солдат Джейн: 
що спільного й відмінного
у службі жінок-військових
різних країн

ЦИФРА ДНЯ

Змін у приватизації
не буде 

АКТУАЛЬНО. Україна в межах програми реформ, затвердже-
ної ключовим кредитором країни — Міжнародним валютним фон-
дом, не планує приватизації стратегічних активів, оскільки такої
вимоги МВФ не висував. Про це йдеться у повідомленні на офі-
ційній сторінці Кабінету Міністрів у соціальній мережі Twitter. 

«У домовленостях з МВФ немає нових зобов’язань щодо при-
ватизації, крім тих, які раніше були заплановані Фондом держав-
ного майна», — цитує УНІАН текст повідомлення. 

В уряді й раніше спростовували інформацію про плани буцімто
повного скасування спрощеної системи оподаткування, підвищен-
ня пенсійного віку і негайного запровадження ринку землі, уточ-
нюючи, що таких вимог МВФ до України не висував. Натомість до
кінця року Україна має представити МВФ модель реформи пен-
сійної системи, яку слід розпочати вже в 2017 році, модель ство-
рення ринку землі, модель податкових змін, що включає
скасування спецрежиму сплати ПДВ для агропідприємств та спро-
щену систему оподаткування для юридичних осіб. Моделі рішень
мають бути широко обговорені в суспільстві. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«Ми визначаємо для уряду,

що питання вакцинації
населення є

пріоритетним завданням
і питанням

національної
безпеки. Нинішній

стан імунізації 
недостатній».

Віце-прем’єр-міністр про необхідність оновлення у системі
забезпечення й інформаційній політиці  
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3
ПРОГРАМА

Серед 250 фільмів із 60 країн, 
які презентують на 46-му
Київському міжнародному
кінофестивалі «Молодість», 
п’ять українських прем’єр

Пристрасті 
за споживчим кошиком
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АКТУАЛЬНО. Фахівці переконують: щоб люди могли 
його наповнити, потрібно передовсім підвищити
стандарти оплати праці

14,639 млрд м3�
становлять нині запаси природного газу

в українських підземних сховищах 
(за даними компанії «Укртрансгаз»)

Архбудінспекція чи будівельна поліція?
НОРМОТВОРЧІСТЬ. Архітектурна спільнота працює над законопроектом щодо посилення
вимог до будівельників та їхньої відповідальності за порушення законодавства

Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»

Питання якісної забудови та до-
тримання усіх норм  законодав-

ства у галузі  містобудівної
діяльності  в Україні стоїть дуже
гостро.

Слід нагадати, що будівництво за-
лежно від категорії складності за
декларативним принципом або на
підставі дозволу на виконання буді-
вельних робіт, на думку юриста 
галузі,  адвоката «Центру кон ф -
ліктології і права» Тетяни Жура-
вель, було не до кінця продуманим у

процесі лібералізації містобудівної
діяльності. Зокрема це стосується
ухваленого в 2011 році  Закону «Про
регулювання містобудівної діяль-
ності». Хотілося б наголосити, що це
було зроблено для спрощення до-
звільних процедур у містобудівній
діяльності та  уникнення бюрокра-

тичної тяганини. Але з часом з’ясу-
валися недоліки цієї новації. 

«Нині є потреба у внесенні змін до
цієї «лібералізації». Однією з при-
чин недієвості чинної триступеневої
дозвільної системи є те, що винахід-
ливі забудовники знаходили шля-
хи, за допомогою яких можна було

б не отримувати дозвіл. Приміром,
штучне зниження забудовниками
категорії складності, відповідно до
якої великі житлові комплекси  ста-
ють окремими будинками,
для будівництва яких по-
трібні  вже не дозволи, а
декларації. 4
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ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів

АТ «Дельта Банк» 
на електронному торговельному майданчику

ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА
БІРЖА»

Державна акціонерна компанія «Хліб України» 
повідомляє про скасування виданих нею 

довіреностей:
1. Нишпорці Андрію Андрійовичу за № 02-14/711

від 15.07.2016 та дійсну до 31.12.2016 р.;
2. Величко Інні Миколаївні за № 02-14/712 

від 20.07.2016 та дійсну до 31.12.2016 р;
3. Величко Інні Миколаївні за № 02-14/716 

від 20.07.2016 та дійсну до 31.12.2016 р.;
4. Новіцькому Євгенію Юрійовичу за № 02-14/719

від 05.10.2016 та дійсну до 31.12.2016 р.
5. Давидюку В’ячеславу Григоровичу, Кушніруку

Анатолію Валерійовичу від 10.10.2016 та дійсну
до 31.12.2016 р.;

6. Осадчому Владиславу Анатолійовичу 
за № 02-14/717 від 05.09.2016 та дійсну 
до 31.12.2016 р.
Представникам за вказаними довіреностями по-

вернути оригінали цих довіреностей до ДАК «Хліб
України».

Черняхівський районний суд Житомирської області по-
відомляє Грицук Аллу Володимирівну, 26.05.1961 р.н., про
те, що 22.07.2016 р. винесено заочне рішення по цивільній
справі № 293/558/16-ц за позовом Лебеденко Ніли Воло-
димирівни до Грицук Алли Володимирівни про припинення
права власності на частку в спільному майні. Позов задо-
волено - припинено право власності Грицук Алли Володи-
мирівни на 1/6 частку будинку № 43 по вул. Куйбишева в
смт Черняхів Житомирської області. Право власності на
дану частку будинку визнано за Лебеденко Н. В.

Грицук А.В. присуджено грошову компенсацію вартості
1/6 частки будинку в розмірі 15055 грн. 50 коп., яка пере-
буває на депозитному рахунку Черняхівського районного
суду.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, який
його ухвалив, за письмовою заявою відповідача, поданою
протягом десяти днів з дня опублікування даного оголо-
шення.

У разі неподання заяви про перегляд заочного рішення,
рішення суду набирає законної сили після закінчення
строку для її подання.

Суддя С. Ф. Васильчук

Марченко Олександр Юрійович, 10.09.1978 року
народження, останнє місце проживання чи меш-
кання: 51900, Дніпропетровська область, місто
Дніпродзержинськ, вулиця 40 років Перемоги, бу-
динок 2, квартира 227, викликається у відкрите су-
дове засідання в якості відповідача на 09.00 годину
28 жовтня 2016 року у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПРИВАТБАНК» до Марченка Олександра
Юрійовича про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання у цивільній справі від-
будеться під головуванням судді Решетник Т. О. в
приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніп-
родзержинська Дніпропетровської області за адре-
сою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166,
1 поверх, кабінет № 1.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублі-
кування оголошення в пресі відповідач Марченко
Олександр Юрійович вважається повідомленим про
час і місце розгляду справи. У разі неявки відпові-
дача, справу буде розглянуто за його відсутності.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Мазуров Дмитро Володимиро-

вич, 24.11.1977 року народження, що проживає
за адресою: Донецька область, м. Торез, вул.
Миру, буд. 55, кв.1, на підставі ст.ст.297-5, 133,
135 КПК України Вам необхідно з’явитися 29
жовтня 2016 року до каб. 307 СВ УСБУ в До-
нецькій області, до старшого слідчого в ОВС
Онищенка М. М., за адресою: Донецька область,
м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд.
33, для проведення слідчих (процесуальних) дій
за Вашою участю — допиту в якості підозрюва-
ного, відкриття матеріалів кримінального 
провадження № 12015050000000932 за ч. 1 
ст. 258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ПІДОЗРЮВАНОГО 

при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваному Кіпці Володимиру
Анатолійовичу, 09.11.1967 року народ-
ження, зареєстрованому за адресою:
Донецька область, Мар’їнський район, 
с. Луганське, вул. Ушакова, буд.54, на під-
ставі ст.ст.297-5, 133, 135 КПК України
Вам необхідно з’явитися 28 жовтня 2016
року до кабінету №3 СВ УСБУ в Донецькій
області до слідчого Черечина А. В. за ад-
ресою: Донецька область, м. Маріуполь,
вул. А. Нільсена, буд. 33, для проведення
слідчих дій за Вашою участю при здійс-
ненні спеціального досудового розсліду-
вання у кримінальному провадженні
№22014050000000290 за ч. 1 ст.258-3
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ПІДОЗРЮВАНОГО 

при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваному Лисенку Івану Кос-
тянтиновичу, 26.02.1989 року народ-
ження, зареєстрованому за адресою:
Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Горького, буд. 19, кв. 14, на підставі 
ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України вам
необхідно з’явитися 28 жовтня 2016
року до кабінету № 3 СВ УСБУ в Донець-
кій області до слідчого Черечина А. В. за
адресою: Донецька область, м. Маріу-
поль, вул. А. Нільсена, буд. 33, для про-
ведення слідчих дій за вашою участю
при здійсненні спеціального досудового
розслідування у кримінальному провад-
женні № 22014220000000105 за ч. 2 
ст. 110 КК України.

 
Номер лоту: №№ 221280-221285  
Коротка назва лоту: Права вимоги за кредитними 

договорами. 
Місце проведення аукціону: www.uues.com.ua 
Дата проведення аукціону: 24 листопада 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 09 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна, правила участі 
в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/118-delta/6901-
24112016-1 

                       ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ» 
Номер лоту: №№ 218766-218768 
Коротка назва лоту: Права вимоги за кредитними 

договорами. 
Місце проведення аукціону: www.etx.com.ua 
Дата проведення аукціону: 24 листопада 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 11 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна, правила участі 
в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/118-delta/6903-
24112016-2 

                        ТОВАРНА БІРЖА «СТАТУС ЕКСПЕРТ» 
Номер лоту: №№218467-218468 
Коротка назва лоту: Права вимоги за кредитними 

договорами. 
Місце проведення аукціону: http://torgi.status-expert.com.ua/ 
Дата проведення аукціону: 25 листопада 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна, правила участі 
в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/118-delta/6905-
25112016-1 

                      ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА 
Номер лоту: №№ 730АТ/16 
Коротка назва лоту: Права вимоги за кредитними 

договорами. 
Місце проведення аукціону: http://centrex.com.ua 
Дата проведення аукціону: 25 листопада 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна, правила участі 
в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-
paying/liquidation/118-delta/ 

 

Цюрупинський районний суд Херсонської об-
ласті викликає у судове засідання на 28 жовтня
2016 року о 09.00 год. як відповідача Рудіка Ва-
лерія Павловича у справі за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Рудіка Валерія Павловича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні
Цюрупинського районного суду Херсонської об-
ласті за адресою: м. Цюрупинськ, вул. Поштова,
48.

У разі неявки відповідача у судове засідання
справа буде розглядатися за його відсутності за
наявними у справі доказами. Крім того, суд
роз’яснює відповідачеві його обов’язок повідо-
мити суд про причини неявки у судове засі-
дання.

Суддя Є. О. Никифоров

Втрачене свідоцтво про державну реєстрацію
друкованого засобу масової інформації 
збірника «Гуманітарна освіта у технічних

вищих навчальних накладах» (засновник – 
Національний авіаційний університет) серії 

KB № 16149-4621Р від 20.01.2010 року, 
видане Міністерством юстиції України, 

вважати недійсним.

Викрадений паспорт громадянина України

ME 749429, виданий Шевченківським РУГУ

МВС України в м. Києві, зареєстрований 

на ім’я Дубик Ігор Володимирович — 

вважати недійсним з 01.10.2016. 

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) 
з продажу активів ПАТ «ВБР» на електронному 

торговельному майданчику ТБ «Центральна універсальна
товарна біржа».

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає
в судове засідання відповідача по справі № 409/2245/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кулакова Віталія Вікторовича, Ку-
лакової Світлани Вікторівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 31.10.2016 року о 8-00 год. (ре-
зервна дата на 07.11.2016 року о 8.00 год.) в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі Кулаков Віталій Вікторович, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Лутугине, вул. Леніна,
буд. 221; Кулакова Світлана Вікторівна, останнє місце реєстрації:
Луганська область, м. Лутугине, вул. Радянська, буд. 110.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто за їх
відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю. 

 
Номер лоту: 1633АТ/16 
Коротка назва 
лоту/номер кредитного 
договору: 

Право вимоги за кредитним договором 
№KKPOD.60652.005 та договорами 
забезпечення виконання зобов'язань 

Місце проведення 
аукціону: 

hhttttppss::////ccuueexx..ccoomm..uuaa  

Дата проведення 
аукціону: 

24.11.2016 p. 

Час проведення 
аукціону: 

з 11:00 до 12:00   

Детальна інформація  
по лоту (параметри, 
забезпечення, 
початкова ціна, правила 
участі в аукціоні): 

http://torgi.fg.gov.uа/118582 

 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2016 р. № 726
Київ

Про внесення зміни до пункту 2 
постанови Кабінету Міністрів України 

від 25 квітня 2016 р. № 321
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести зміну до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 25

квітня 2016 р. № 321 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів
України від 23 квітня 2014 р. № 117 і від 14 січня 2015 р. № 6» (Офіційний
вісник України, 2016 р., № 36, ст. 1399), замінивши в абзаці першому слова
та цифри «до 25 серпня» словами та цифрами «до 30 листопада».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 жовтня 2016 р. № 728
Київ

Про внесення змін до Умов запобігання 
розкраданню рослин, включених до переліку
наркотичних засобів, психотропних речовин 

і прекурсорів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Умов запобігання розкраданню рослин, включених до пере-

ліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердже-

них постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 р. № 1026
(Офіційний вісник України 2008 р., № 91, ст. 3024; 2011 р., № 85, ст. 3112;
2012 р., № 65, ст. 2661), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 19 жовтня 2016 р. № 728

ЗМІНИ,
що вносяться до Умов запобігання розкраданню рослин, включених 
до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
1. В абзаці другому пункту 3 слово «МВС» замінити словами «Національ-

ною поліцією».
2. У пункті 4:
1) в абзацах другому та п’ятому слово «ДСКН» замінити словом «МВС»;
2) в абзаці сьомому слово «ДСКН» замінити словом «Держлікслужбою».
3. В абзаці першому пункту 41 слова «внутрішніх справ» замінити сло-

вами «Національної поліції», а слово «ДСКН» — словом «Держлікслужби».
4. У пункті 5 слова «МВС та ДСКН» замінити словами «Національною

поліцією та Держлікслужбою». 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 жовтня 2016 р. № 727-р
Київ

Про розміщення Державної інспекції 
навчальних закладів 

1. Розмістити Державну інспекцію навчальних закладів у нежитловому
приміщенні загальною площею 418,3 кв. метра на четвертому поверсі бу-
дівлі по вул. Ісаакяна, 18, у м. Києві. 

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Мініс-
трів України від 7 грудня 2011 р. № 1242 «Про розміщення Державної ін-
спекції навчальних закладів».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 жовтня 2016 р. № 738-р
Київ

Про виділення коштів для завершення 
у 2016 році будівництва гідротехнічної 
споруди на Північно-Кримському каналі

1. Виділити Міністерству екології та природних ресурсів (для Держав-
ного агентства водних ресурсів) кошти у сумі 15640 тис. гривень за рахунок
залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного
середовища, який утворився станом на 1 січня 2016 р., для завершення у
2016 році будівництва гідротехнічної споруди на Північно-Кримському ка-
налі. 

2. Державному агентству водних ресурсів забезпечити: 
використання виділених згідно з цим розпорядженням коштів відпо-

відно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюд-
жеті для захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів та
сільськогосподарських угідь, в тому числі в басейні р. Тиса у Закарпатській
області, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 лю-
того 2011 р. № 137 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 14, ст. 575);

подання до 20 січня 2017 р. Міністерству екології та природних ресурсів
та Міністерству фінансів звіту про використання бюджетних коштів.

3. Міністерству фінансів внести відповідні зміни до розпису державного
бюджету.

4. Державній казначейській службі перерахувати Міністерству екології
та природних ресурсів кошти, виділені відповідно до цього розпорядження.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в
рамках реалізації «Комплексної (Зведеної)
Програми Підвищення Безпеки Енергобло-
ків Атомних Електростанцій» за кредитні
кошти ЄБРР/Євратом проводить відкриті
міжнародні торги на закупівлю товарів і су-
путніх послуг за Принципами та правилами
закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР на
«Модернізація системи управління резер-
вних дизель-генераторів» (захід №14404)
(RFP-14404-16201-152-GOODS-1).

«Запрошення до участі в торгах» опуб-
ліковано на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГО-
АТОМ» http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР
http://ebrd.com.

Контактні телефони ГУП КзПБ: 
+380 (44) 277-79-87, +380 (44) 206-97-97

Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua 

В провадженні Зарічного районного суду 
м. Суми знаходиться цивільна справа 
№ 591/698/16-ц за позовом комерційний банк
«Приватбанк» до Писаренко Наталії Олек-
сіївни про стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповід-
ності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає до
суду Писаренко Наталію Олексіївну, останнє
відоме місце проживання: м. Конотоп, вул.
Усп-Троїцька, б. 45, кв. 42, як відповідача по
справі на 02 грудня 2016 року на 13.30 годину.

Судове засідання відбудеться в приміщенні
Зарічного районного суду м. Суми, що розта-
шоване за адресою: м. Суми, вул. Академічна,
13, каб. № 407, 4-й поверх, головуючий суддя
Грищенко О. В. При собі необхідно мати доку-
мент, що посвідчує особу.

В разі неявки відповідача в дане судове за-
сідання, справа буде розглянута в її відсут-
ність за наявними матеріалами в справі.

Роздільнянський районний суд Одеської
області викликає на судове засідання
Льогких Оксану Володимирівну,01.12.1976
року народження, у цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
Комерційного Банку «ПриватБанк» до
Льогких Оксани Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним дого-
вором у розмірі 17297,19 грн.

Судове засідання відбудеться
07.11.2016 року о 09:30 годині в примі-
щенні Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська об-
ласть, м. Роздільна, вул. Європейська (Ле-
ніна), 37-А.

У випадку Вашої неявки в судове засі-
дання цивільна справа буде розглянута без
вашої участі.

Суддя С. І. Гринчак

До прокуратури Луганської області
для повідомлення про зміну раніше по-
відомленої підозри, допиту в якості пі-
дозрюваного та виконання вимог ст. 290
КПК України (відкриття матеріалів іншій
стороні) у кримінальному провадженні 
№ 12014130580000902 від 02.08.2014 викли-
кається:

— Камінський Іван Олексійович,
30.01.1983 р. н., який зареєстрований за
адресою: Луганська область, м. Сорокине
(колишнє м. Краснодон), квартал Шев-
ченка, буд. 38, кв. 33.

Для проведення слідчих (процесуаль-
них) дій Камінському І. О. необхідно при-
бути 28 жовтня 2016 року о 12 годині 30
хвилин за адресою: Луганська область, м.
Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до дру-
гого слідчого відділу прокуратури Луган-
ської області.

При собі мати паспорт або інший доку-
мент, що засвідчує особу.

Дарницький районний суд 
м. Києва викликає відпові-
да ча Асанімогхаддам Хассан,
07.07.1957 р. н., в судове засі-
дання на 28.10.2016 року oб
11-00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Кошиця, 5-а, зал 213, для
участі у цивільній справі за по-
зовом Снігір О. Є. до Асанімог-
хаддам Хассан про розірвання
шлюбу.

У разі неявки відповідача до
суду дане оголошення вважа-
ється належним повідомленням
та справу буде розглянуто по
суті за наявними в справі мате-
ріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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ЗАЯВА 
про екологічні наслідки діяльності при експлуатації проектованого об’єкта

Планована діяльність – проект «Реконструкції частини приміщень Торговельно-розважального центру «Ек-
ватор» в м. Полтава, вул. Ковпака, 26 під розміщення в них кінотеатру «МУЛЬТИПЛЕКС»» (за кошти інвестора).

Мета планованої діяльності – забезпечення населення сучасним кіномеатром згідно з вимогами ДБН 360-
92**.

Шляхи здійснення мети – влаштування масивних перегородок, що відокремлюють глядацькі зали від решти
приміщень; влаштування додаткового перекриття між осями «23-31» х «Г2-Е1»; влаштування фундаментів під
масивні перегородки, благоустрій прилеглої території.

Суттєві фактори впливу на стан НПС
• стоки в господарчо-побутову каналізацію; 
• утворення твердих побутових відходів;
• благоустрій території. 

Оцінки рівнів екологічного ризику
За титульною назвою проектований об’єкт не входить до «Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять

підвищену екологічну небезпеку», затвердженого постановою КМУ від 28.08.2013 р. № 808. Об’єкт відповідно
до таблиці № 1 Додатку А ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС2 та ІV
категорії складності.

Проектований об’єкт не підпадає під санітарну класифікацію дод. 4 ДСП-176 і нормативної санітарно-захисної
зони (СЗЗ) не потребує. За рахунок оптимізації проектних рішень при виконанні природоохоронних заходів та
санітарних норм об’єкт не буде здійснювати шкідливого впливу на навколишнє середовище. 

Дані про земельні, водні, людські ресурси:
Потреба в земельних ресурсах – додаткового відведення земельних ресурсів не передбачається.
Водопостачання – джерелом господарсько-питного водопостачання для споживачів кінотеатру є внутрішня

господарсько-питна мережа ТРЦ «Екватор». Необхідний об’єм води на господарчо-побутові потреби складає
6,9 м3/добу. 

Енергетичні ресурси: джерелом енергопостачання є існуюча ТП. 
Приготування гарячої води передбачено за допомогою ємнісних електричних водонагрівачів, встановлених в

санітарно-технічних вузлах.
Інженерне забезпечення:

Водопостачання – внутрішня господарсько-питна мережа ТРЦ «Екватор».  Необхідний об’єм води на госпо-
дарчо-побутові потреби складає 6,9 м3/добу. 

Каналізування – відведення побутових стоків передбачено до існуючої внутрішньої мережі побутової каналі-
зації Д= 110 мм. Стічні води в кількості 6,9 м3/добу.

Електропостачання. Джерелом енергопостачання є існуюча ТП. 
* Суттєві фактори, що впливають чи можуть впливати

на стан навколишнього природного середовища
з урахуванням можливості виникнення надзвичайних екологічних ситуацій:

Атмосферне повітря: не прогнозується. 
Підземні та поверхневі води: не можливе забруднення ґрунту та підземних вод нафтопродуктами завдяки

влаштуванню водонепрокного покриття території.
Геологічне середовище: проектом передбачається інженерний захист території.
Відходи: утворені відходи будуть вивозитися згідно з договорами із спеціалізованими підприємствами.
Виникнення надзвичайних екологічних ситуацій – не прогнозується.

Кількісні та якісні показники рівнів екологічного ризику та безпеки для життєдіяльності населення планованої
діяльності, а також заходи, що гарантують здійснення діяльності відповідно 

до екологічних стандартів і нормативів.
* Хімічне забруднення території в зоні впливів

Проектований об’єкт забезпечить якість атмосферного повітря в межах санітарних і екологічних вимог.
Для зменшення впливу на атмосферне повітря проектом передбачається:
– в системі кондиціювання повітря приміщень застосований озонобезпечний фреон;
– передбачений комплекс заходів з енергозбереження.

* Шумовий вплив
Проектом передбачені заходи щодо зменшення шуму і вібрацій від інженерного обладнання.

* Вплив на поверхневі води
Водопостачання та каналізування будинків – централізоване з підключенням до існуючих мереж ТРЦ. Влаш-

тування твердого покриття території комплексу з відведенням дощового та талого стоків в міську дощову кана-
лізацію, що гарантує безпеку планованої діяльності для поверхневих вод.

* Вплив на геологічне середовище та ґрунти
Спеціальна інженерна підготовка території, що враховує особливості хімічного забруднення ґрунтів, не по-

трібна. 
Тверді відходи передбачено вивозити за окремими угодами.

* Вплив на рослинність
Знесення зелених насаджень не передбачається. Передбачено проведення робіт з благоустрою території.

Оцінка безпеки для життєдіяльності населення
Розміщення проектованого об’єкту забезпечує раціональне використання міських площ для задоволення по-

треб населення і має мінімальний негативний вплив на навколишнє середовище. 
Оцінка екологічного ризику проектованої діяльності:

– на атмосферне повітря – впливає в межах дозволених рівнів завдяки застосуванню сучасного технологічного
обладнання.

– на поверхневі та підземні води – впливає в межах діючих нормативів. В зоні розташування об’єкту водой-
мища відсутні. Для запобігання забруднення підземних вод виконане тверде водонепроникне покриття території,
відведення води з території передбачено поверхневим способом з підключенням до існуючої дощової каналіза-
ції;

– на геологічне середовище – вплив в межах діючих нормативів. В частині інженерного захисту проектом пе-
редбачено: – враховані можливі деформації прилеглої забудови, як конструктивного характеру, так і техноло-
гічного;

– на ґрунти – не впливає. Передбачене тверде асфальтобетонне покриття території. Відходи будуть накопи-
чуватися на спеціально відведеному майданчику у контейнерах та вивозитися за призначенням на спеціально
облаштовані полігони та на підприємства по утилізації;

– на соціальне середовище – не впливає. Функціонування об’єкту в даному місці не створить погіршення умов
проживання населення, т.я. негативний вплив його на навколишнє середовище – незначний. Позитивні аспекти
– створюються нові робочі місця, поповнюється бюджет міста. 

– на флору – не впливає. Знесення зелених насаджень не передбачається.
– на фауну – не впливає, дана території протягом тривалого часу зазнавала постійного антропогенного впливу;
– на техногенне середовище – впливає в межах норм. 

ЗАХОДИ, що гарантують здійснення планованої діяльності
відповідно до екологічних стандартів і нормативів

➣ будівництво з застосуванням сучасних екологічно безпечних технологій;
➣ застосування екологічно безпечного обладнання;
➣ влаштування шумозахисних вікон;
➣ відведення господарсько-побутових стоків до міської каналізаційної мережі;
➣ відведення дощових і талих вод з території зі скидом до міської дощової каналізації;
➣ утилізація, захоронення та знешкодження відходів;
➣ благоустрій прилеглої території. 

Перелік залишкових впливів
✓ утворення господарсько-побутових стоків;
✓ утворення твердих побутових відходів;
✓ стоки в дощову каналізацію.

Вжиті заходи щодо інформування громадськості
про плановану діяльність, мету та засоби її здійснення.

Негативних відгуків про незгоду з плановою діяльністю не надходило. 
Розташування проектованого об’єкту у зазначеному місці не порушує містобудівних вимог (ДБН 360-92** та

відповідних змін до нього), санітарних вимог згідно з ДСП 173-96, законів України про охорону навколишнього
середовища та відповідних постанов уряду, тому не можлива негативна реакція на це будівництво з боку гро-
мадськості.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА щодо здійснення проектних рішень
у відповідності до норм і правил охорони НС і вимог екобезпеки

на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої діяльності
➣ будівництво та експлуатація об’єкту проектованої діяльності у відповідності з нормами і правилами охорони

НС і вимог екобезпеки;
➣ в період будівництва та експлуатації суворо дотримуватись технологічних режимів на всіх етапах. Викону-

вати всі заходи по зменшенню впливів на навколишнє середовище, систематично контролювати роботу
технологічного та інженерного обладнання;

➣ вивозити будівельні відходи та відходи, що утворюються при експлуатації об’єкту згідно з лімітами;
➣ озеленення території згідно з відомістю озеленення. 

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, 
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Жалбу Л. П. про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі: Жалбу Людмила Павлівна,
26.06.1968 року народження, місце реєстрації: 85670, До-
нецька область, м. Вугледар, вул. 13 Десантників, буд. 23,
кв. 62.

Справу призначено до розгляду на 11.45 годину 23 лис-
топада 2016 року.

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

Суддя Дочинець С. І.

Дзержинський районний суд м. Харкова повідомляє,
що розгляд справи за позовом Полєвича Олега Вадимо-
вича до Полєвич Ірини Олегівни, Петренко Аліни Степа-
нівни про визнання часток у спільній сумісній власності
на квартиру та встановлення порядку користування
квартирою призначено на 10 листопада 2016 року о
14.00 у приміщенні Дзержинського районного суду 
м. Харкова за адресою: м. Харків, пр. Перемоги, 52-В,
кабінет 117 (суддя Наумова С. М.). У разі неявки на су-
дове засідання відповідача Петренко Аліни Степанівни
справу буде розглянуто за її відсутності на підставі до-
казів, які знаходяться в матеріалах справи. 

Великобагачанський районний суд Полтавської об-
ласті викликає як відповідача Павлюк Анжелу Леонідівну,
09 травня 1976 року народження, останнє відоме місце
реєстрації: село Коноплянка Великобагачанського району
Полтавської області, в судове засідання по цивільній
справі № 525/820/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Па-
влюк Анжели Леонідівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 16 листопада 2016
року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні суду за адре-
сою: вулиця Шевченка, 69, селище Велика Багачка, По-
лтавської області.

Суддя Ячало Ю. І.

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає Мільбавера Олексія Євгеновича як відпові-
дача на судове засідання по справі за позовом
Бабіної Ганни Валеріївни до Мільбавера Олексія Єв-
геновича про розірвання шлюбу, яке відбудеться
3.11.2016 року о 9.00 у приміщенні Харківського
районного суду Харківської області, каб. 16 (смт По-
котилівка, вул. Сковороди, 18). Явка є обов’язковою,
за неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності. 

Суддя Я. А. Шинкарчук

В провадженні Жовтневого районного суду м Ма-
ріуполя Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр.
Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пономаренко Олени
Володимирівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Пономаренко Олена Володимирівна,
01.09.1979 року народження, викликається для
участі у розгляді справи, який відбудеться 17 листо-
пада 2016 року о 08.00 годині в приміщенні суду за
адресою: м. Маріуполь, пр. Металургів, 31, каб. 19,
25.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області (за адресою: Миколаївська область, м. Воз-
несенськ, вулиця Кібрика, 11, каб. 18) викликає Па-
ламарюка Олександра Васильовича як відповідача в
судове засідання, яке відбудеться 08.11.2016 року о
08.00 годині за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Пала-
марюка Олександра Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Суддя Висоцька Г. А.

Новоселицький районний суд викликає Плюта
Олександра Васильовича, останнє відоме місце про-
живання: с. Подвірне Новоселицького району Чер-
нівецької області, в якості відповідача  в судове
засідання у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Плюта Олександра Васильовича
про стягнення заборгованості.

Розгляд даної справи призначений на 09 годину
00 хвилин 03 листопада 2016 року в Новоселиць-
кому районному суді.

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

Суддя Ляху Г. О.

Ковпаківський районний суд м. Суми в особі судді 
Хитрова Б. В. викликає: Бугрій Вікторію Володимирівну 
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 592/8586/16-ц, провадження № 2/592/2488/16 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Бугрій Вікторії Володимирівни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання по даній справі відбудеться 10 листо-
пада 2016 року о 09.00 год. в приміщенні Ковпаківського
районного суду м. Суми, що знаходиться за адресою: 
м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судових засідань № 10.

Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки відпові-
дача, справу буде розглянуто на підставі наявних у справі
доказів.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Мінаєв Віталій Вікторович, 27.12.1973

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Ук-
раїни викликається на 28.10.2016 о 10:00 год. до проку-
рора першого відділу процесуального керівництва
управління процесуального керівництва у кримінальних
провадженнях слідчих Департаменту процесуального
керівництва у кримінальних провадженнях слідчих цен-
трального апарату Генеральної прокуратури України
Шоп’як В.Б. за адресою: м. Київ, вул. Різницька, 13/15,
кабінет 1404 (тел. 044-596-72-92) для допиту у кримі-
нальному провадженні № 42015000000002166 за ч. 5 
ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська
(м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84, каб. 204) повідомляє,
що 31 жовтня 2016 року о 16 годині 30 хвилин призна-
чений судовий розгляд цивільної справи за позовом 
Бітієвої Марини Анатоліївни до Бітієва Сослана Ельбру-
совича (останнє відоме місце проживання: м. Дніпро,
вул. Єнісейська, 27) про виключення запису про батька
з актового запису про народження дитини.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову і докази. У випадку неприбуття в судове
засідання, відповідач повинен повідомити про причини
неявки, в іншому разі справа буде розглянута в його від-
сутність.

Суддя Н. Ю. Марченко

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідача
Дащенко Ірину Олегівну, 15 травня 1992 року народження,
останнє місце проживання якої: м. Донецьк, вул. Семенова-
Тянь-Шанського, буд. 12, кв. 1, по цивільній справі 
№ 185/8329/16-ц за позовом Дащенка Олексія Павловича до
Дащенко Ірини Олегівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначене на 28 жовтня 2016 року на
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, 
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за
його відсутності.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Данілова Валентина Францівна,

02.01.1957 року народження, відповідно до
ст.ст.134, 135, 323 КПК України викликається на 10
год. 01 листопада 2016 року до Хмельницького
міськрайонного суду (м. Хмельницький, вул. Пилип-
чука, 1, каб.7, суддя Лунь Р. В., тел. 0 (382) 61-64-
60), для проведення судового розгляду у
кримінальному провадженні №12015240000000010
за ч. 3 ст. 368 КК України. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачені у ст.138 КПК Ук-
раїни. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у
ст.139 КПК України.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає відповідача Бекасова Дмитра Миколайовича, який 
мешкає за адресою: Харківська область, м. Ізюм, вул. Мос-
ковська, буд. 4 А, по справі № 623/2465/16-ц
2/623/1138/2016 року за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приват Банк» до Бекасова
Дмитра Миколайовича про стягнення заборгованості в су-
дове засідання, яке відбудеться 26 жовтня 2016 року об 11
годині 00 хвилин.

Явка відповідача Бекасова Дмитра Миколайовича
обов’язкова. У разі неявки справу буде розглянуто за вашої
відсутності відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК України. Адреса
суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52. 

Суддя Т. Д. Бєссонова

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 15) викликає в судове засідання як відпо-
відачів: Іванець Анастасію Валеріївну, Кострову Ірину
Валентинівну на 09 годину 30 хвилин 01 листопада 2016
року для участі у розгляді цивільної справи за апеляцій-
ною скаргою першого заступника прокурора Київської
області в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів
України на рішення Києво-Святошинського районного
суду Київської області від 30 червня 2016 року у справі
за позовом заступника прокурора Київської області в ін-
тересах держави в особі Кабінету Міністрів України до
Києво-Святошинської районної державної адміністрації
Київської області, Іванець Анастасії Валеріївни, Костро-
вої Ірини Валентинівни, Кострова Андрія Олександро-
вича, Кагітіної Олени Миколаївни, Кагітіної Тетяни
Іванівни, Реєстраційної служби Києво-Святошинського
районного управління юстиції Київської області, третя
особа без самостійних вимог на предмет спору: Управ-
ління Держземагентства у Києво-Святошинському
районі Київської області про визнання незаконними та
скасування розпоряджень Києво-Святошинської район-
ної державної адміністрації, визнання недійсними дер-
жавних актів на право власності на земельні ділянки та
свідоцтв про право власності на нерухоме майно, скасу-
вання рішень та витребування з незаконного володіння
земельних ділянок.

Суддя І. В. Іванова

Державне агентство резерву України оголошує
аукціон з реалізації білизни постільної, шапок,

відер, шкарпеток.
Аукціон відбудеться 17 листопада 2016 р. о 15.00

год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Одінцова Л. А. (044-235-17-42),
Шкляр Л. П. (044-234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.
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оголошення
Попаснянський районний суд Луганської області викли-

кає Набухотного Олександра Павловича, останнє відоме
місце проживання якого: м. Первомайськ Луганської об-
ласті, вул. Бахмутського, 1, Набухотну Олену Григорівну, ос-
таннє відоме місце проживання якої у с. Катеринівка
Попаснянського району Луганської області, вул. Петров-
ського, 8, як відповідачів в судове засідання у цивільній
справі № 423/2789/16-ц за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» до Набухотного Олександра Павловича,
Набухотної Олени Григорівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором, що відбудеться 01.11.2016 о 9-00
годині (у разі неможливості прибути у судове засідання ре-
зервна дата — 14.11.2016 о 9-00 годині) в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

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

Суддя І. В. Лизенко

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпро-
петровської області повідомляє, що 30 вересня 2016 року суд-
дею Решетник Т.О. було винесено заочне рішення по цивільній
справі № 2092615/16-ц за позовом Токмакової Катерини Юріївни
до Правдивець Володимира Івановича, треті особи, які не заяв-
ляють самостійних вимог щодо предмету спору: Служба у спра-
вах дітей Дніпровського району, Дніпровський відділ РАЦС про
позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини.

Позовні вимоги Токмакової Катерини Юріївни до Правдивець
Володимира Івановича про позбавлення батьківських прав та
стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини задо-
волені в повному обсязі.

При публікації оголошення Правдивець Володимир Іванович
вважається належно повідомленим про винесення заочного рі-
шення.

Копію заочного рішення можна отримати в приміщенні Дніп-
ровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетров-
ської області за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, кабінет канцеля-
рії.

Суддя Т. О. Решетник

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Середу Олександра Олексан-
дровича (останнє відоме місце проживання:
Полтавська область, місто Кременчук, вулиця Ва-
гонна, будинок 28) як відповідача в судове засідання
по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Середи Олександра Олександровича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 08 листопада 2016
року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні суду за ад-
ресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Кра-
сіна (Троїцька), 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відпо-
відача справу буде розглянуто за його відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Зоріна Д. О.

Дубенський міськрайонний суд Рівненської об-
ласті (вул. Д. Галицького, 22, м. Дубно Рівненської
області) викликає в судове засідання на 09 годину
30 хвилин 11 листопада 2016 року як відповідача Сє-
рову Надію Миколаївну, 13.02.1984 року народ-
ження, жительку: вул. Грушевського, буд. 138, кв. 3,
м. Дубно Рівненської області у цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «АкцентБанк» до Сєрової Надії Ми-
колаївни про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відпо-
відач вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи.

В разі неявки відповідача в судове засідання у
вказаний час та неповідомлення про поважність
причин неявки, відповідно до ст. 169 ч. 4 ЦПК Ук-
раїни, справа буде розглянута у його відсутність на
підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Суддя Р. В. Ралець

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі № 2-1283/16
(372/433/16-ц) за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний
банк «Приватбанк» до Кравченка Романа Петровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором викликає до суду як відповідача Кравченка Романа
Петровича на 31 жовтня 2016 року о 09 год. 00 хв.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Кравченка M.B. в при-
міщенні суду, що розташоване за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська,
б. 20.

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

Суддя М. В. Кравченко

Красноармійський міськрайонний суд Донецької області (85302, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ
«Порше Мобіліті» про стягнення заборгованості та збитків відповідно до
кредитного договору.

Відповідач Пономаренко Олександр Іванович викликається на 15 листо-
пада 2016 року о 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Хмельова C. M.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання
Жук Ольгу Олександрівну як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/4964/16 (756/10271/16-ц) за позовом Приватного акціонер-
ного товариства «Акціонерна страхова компанія «ІНГО Україна» до Жук
Ольги Олександрівни про відшкодування шкоди.

Судове засідання відбудеться 11 листопада 2016 р. о 12.45 годині в
приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вуг-
ледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позо-
вом Клименко Л. І. до Суліми О. В., третя особа: ОСББ
«Лідер-Вугледар» про визнання особи такою, яка втратила право
користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі: Суліма Олексій Вікторович, 22.05.1987
року народження, місце реєстрації: 85670, Донецька область, 
м. Вугледар, вул. 13 Десантників, буд. 23, кв. 45.

Справу призначено до розгляду на 10.00 годину 23 листопада
2016 року.

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

Суддя Дочинець С. І.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
24 листопада 2016 року о 10.00 год. в приміщенні
суду в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під голову-
ванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається
цивільна справа № 182/3588/16-ц, провадження 
№ 2/182/2979/2016 за позовною заявою ПАТ КБ
«Приват Банк» до Баркової Нелі Миколаївни про
стягнення заборгованості.

Відповідачці Барковій Нелі Миколаївні необхідно
з’явитись в судове засідання на вказаний час.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Вас, Приватне підприємство «ФАРТ 1», про те, що 07
листопада 2016 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 03113,
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться
судове засідання в цивільній справі за позовом Сніжко
Надії Ібрагимівни до Вас як відповідача про захист прав
споживача, стягнення збитку та відшкодування мораль-
ної шкоди за ненадання необхідної, доступної, достовір-
ної та своєчасної інформації про продукцію.

При цьому повідомляємо, що в разі Вашої неявки в
судове засідання без поважних причин або неповідом-
лення про причини своєї неявки, суд вирішує справу на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Шереметьєва Л. А.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відпо-
відача Зубкова Дениса Аркадійовича, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 94/2, кв.
31, у судове засідання, що призначено на 09 листопада 2016
року на 13 годину 45 хвилин у цивільній справі 
№ 752/20831/14-ц, провадження по справі 2/752/363/16 за
позовом Товариства з додатковою відповідальністю «Стра-
хова компанія «ВіДі-Страхування» до Зубкова Дениса Арка-
дійовича, третя особа: Акціонерне товариство
«ПPOCTO-страхування» про відшкодування шкоди, заподія-
ної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

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

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
21 грудня 2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду в 
м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуванням судді
Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається цивільна справа 
№ 182/3708/16-ц, провадження № 2/182/3034/2016, за
позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Маслової
(Черемісової) Валерії Сергіївни про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачці Масловій (Черемісовій) Валерії Сергі-
ївні необхідно з’явитись в судове засідання на вказа-
ний час.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
20 грудня 2016 року о 14.00 год. в приміщенні суду в 
м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуванням судді
Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається цивільна справа 
№ 182/3710/16-ц, провадження № 2/182/3036/2016, за
позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Фолькіна
Владислава Володимировича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачу Фолькіну Владиславу Володимировичу
необхідно з’явитись в судове засідання на вказаний
час.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
21 грудня 2016 року о 14.00 год. в приміщенні суду
в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуван-
ням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається 
цивільна справа № 182/4033/16-ц, провадження 
№ 2/182/3194/2016, за позовною заявою ПАТ «Ак-
цент Банк» до Гордєєвої Світлани Михайлівни про
стягнення заборгованості.

Відповідачці Гордєєвій Світлані Михайлівні необ-
хідно з’явитись в судове засідання на вказаний час.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
16 грудня 2016 року о 09.30 год. в приміщенні суду
в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуван-
ням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається 
цивільна справа № 182/3707/16-ц, провадження 
№ 2/182/3033/2016, за позовною заявою ПАТ КБ
«Приват Банк» до Стаценка Вадима Олександровича
про стягнення заборгованості.

Відповідачу Стаценку Вадиму Олександровичу не-
обхідно з’явитись в судове засідання на вказаний
час.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
30 листопада 2016 року о 14.00 год. в приміщенні
суду в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під голову-
ванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається
цивільна справа № 182/2709/16-ц, провадження 
№ 2/182/2589/2016 за позовною заявою ПАТ КБ
«Приват Банк» до Бараковського Артура Ігоровича
про стягнення заборгованості.

Відповідачу Бараковському Артуру Ігоровичу не-
обхідно з’явитись в судове засідання на вказаний
час.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
30 листопада 2016 року о 08.30 год. в приміщенні
суду в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під голову-
ванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається
цивільна справа № 182/2812/16-ц, провадження 
№ 2/182/2642/2016 за позовною заявою ПАТ КБ
«Приват Банк» до Гармаш Людмили Миколаївни про
стягнення заборгованості.

Відповідачці Гармаш Людмилі Миколаївні необ-
хідно з’явитись в судове засідання на вказаний час.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
07 грудня 2016 року о 14.00 год. в приміщенні суду
в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуван-
ням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається ци-
вільна справа № 182/2143/16-ц, провадження 
№ 2/182/2359/2016 за позовною заявою ПАТ КБ
«Приват Банк» до Лисенка Сергія Владиславовича
про стягнення заборгованості.

Відповідачу Лисенку Сергію Владиславовичу необ-
хідно з’явитись в судове засідання на вказаний час.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
14 грудня 2016 року о 14.00 год. в приміщенні суду
в м. Нікополі по вул. Шевченка, 201 під головуван-
ням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається ци-
вільна справа № 182/2704/16-ц, провадження 
№ 2/182/2585/2016, за позовною заявою ПАТ «Ак-
цент-Банк» до Веремієнка Олексія Вікторовича про
стягнення заборгованості.

Відповідачу Веремієнку Олексію Вікторовичу не-
обхідно з’явитись в судове засідання на вказаний
час.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської
області викликає Паруліну Анастасію Ігорівну, останнє
відоме місце реєстрації якої: Дніпропетровська область,
м. Нікополь, вул. Енгельса, 10 Б, на 21 листопада 2016
р. на 09.00 год. у приміщення суду (м. Нікополь, вул.
Шевченка, 201, суддя Рунчева О. В.) як відповідачку по
цивільній справі № 182/4919/16-ц (№ провадження
2/0182/3583/2016) за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк»
до Паруліної Анастасії Ігорівни про стягнення заборго-
ваності за кредитом. У разі неявки в судове засідання
відповідачки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причини неявки, справу буде розглянуто за її відсут-
ності та постановлено заочне рішення суду.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської
області викликає Гончарова Сергія Анатолійовича, ос-
таннє відоме місце реєстрації якого: Дніпропетровська
область, м. Нікополь, вул. Трубників, 1, кв. 6, на 21 лис-
топада 2016 р. на 10.00 год. у приміщення суду (м. Ні-
кополь, вул. Шевченка, 201, суддя Рунчева О. В.) як
відповідача по цивільній справі № 182/4553/16-ц (№ про-
вадження 2/0182/3437/2016) за позовом ПАТ «КБ «При-
ватБанк» до Гончарова Сергія Анатолійовича про
стягнення заборгованості за кредитом. У разі неявки в
судове засідання відповідача та невиконання обов’язку
повідомити суд про причини неявки, справу буде роз-
глянуто за його відсутності та постановлено заочне рі-
шення суду.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) повідомляє від-
повідача по цивільній справі Гайнова Михайла Володи-
мировича, 04.01.1970 року народження, про слухання
справи за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Гайнова Михайла Во-
лодимировича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Справа призначена до слухання на 09 грудня 2016 року
о 09.45 годині під головуванням судді Рибакової В. В.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність на підставі тих доказів, які є в матеріалах
справи.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської
області викликає Якимову Тетяну Андріївну, останнє ві-
доме місце реєстрації якої: Дніпропетровська область,
м. Нікополь, вул. Чубаря, 25а, на 16 листопада 2016 р.
на 09.00 год. у приміщення суду (м. Нікополь, вул. Шев-
ченка, 201, суддя Рунчева О. В.) як відповідачку по ци-
вільній справі № 182/5017/16-ц (№ провадження
2/0182/3635/2016) за позовом ПАТ «КБ «ПриватБанк»
до Якимової Тетяни Андріївни про стягнення заборгова-
ності за кредитом. У разі неявки в судове засідання від-
повідачки та невиконання обов’язку повідомити суд про
причини неявки, справу буде розглянуто за її  відсутності
та постановлено заочне рішення суду.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Єр-
мольєва Валентина Юрійовича як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/4711/16 за позовом
Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-стра-
хування» до Єрмольєва Валентина Юрійовича про
відшкодування шкоди на 07 листопада 2016 року на
14.15 годин.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 18,
суддя К. А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст. ст. 169, 170
ЦПК України, ст. 185-3 КпАП України.

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає
Васіліу Юрія Івановича як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі № 715/1890/16-ц, провадження 
№ 2/715/900/16 за позовом Васіліу Регіни Георгіївни до Ва-
сіліу Юрія Івановича про розірвання шлюбу на 10 год. 00 хв.
08 листопада 2016 року в зал судового засідання № 1 Гли-
боцького районного суду Чернівецької області за адресою:
Чернівецька область, смт Глибока, вул. Борців за волю Ук-
раїни, 2-а.

Останнє відоме місце проживання Васіліу Юрія Івановича:
село Димка Глибоцького району Чернівецької області.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за на-
явними матеріалами в заочному порядку.

Суддя Ю. В. Маковійчук

Шевченківський районний суд міста Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
03.11.2016 року о 10 год. 00 хв. як відповідача Трубча-
нінова Юрія Ігоровича за позовом Білоус Людмили Па-
влівни до Київської міської ради, Трубчанінова Юрія
Ігоровича, Парікової Вікторії Ігорівни, треті особи: Го-
ловне територіальне управління юстиції в м. Києві, Ки-
ївська міська прокуратура № 10, про встановлення
фактів, визнання договору недійсним та визнання права
власності на спадкове майно.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
його неявки справа розглядатиметься у його відсутність.

Суддя Рибак М. А.

Пустовіт Олександр В’ячеславович, Деснянський
районний суд м. Києва (м. Київ, пр. Маяковського,
5-в, каб. 40) повторно викликає вас у судове засі-
дання на 17.11.2016 року о 10 год. 00 хв. для участі
у розгляді цивільної справи за позовом Мерзлікіна
О. І. до Пустовіта О. В., Ротьєва О. В. про визнання
правочину недійсним, укладеного під впливом об-
ману, стягнення моральної шкоди та реальних збит-
ків. У разі вашої неявки справу буде розглянуто без
вашої участі.

Суддя О. М. Панченко

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дністрян О. М. (за адре-

сою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 308) 08 листопада

2016 р. о 09.30 год. буде розглядатись справа за позовом Публічного

акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Вінічук Артема Анатолійо-

вича про стягнення заборгованості.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його неявки справа

буде розглянута за його відсутності.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області викликає Крехо-
вецьку Галину Ярославівну в судове засідання як відповідача у справі за позовом
Креховецької Зої Василівни до Креховецької Галини Ярославівни про визнання
особи такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, яке
відбудеться о 09 годині 30 хвилин 03.11.2016 року в приміщенні Рожнятівського
районного суду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15, Івано-Франківської
області. Останнє відоме місцезнаходження відповідачки Креховецької Г. Я.: 
с. Креховичі, вул. 22 Січня, 38, Рожнятівського району Івано-Франківської області,
місце знаходження на даний час не відоме. Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сто-
рони зобов’язані повідомляти суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Бейко А. М.

Втрачені диплом 
АН № 40989121 і додаток 

до нього 12К № 261892, видані
в червні 2011 року ДПТУЗ 

Лисичанський професійний
ліцей на ім’я Медвєдєва 
Павла Володимировича, 

вважати недійсними.

Втрачене суднове 

свідоцтво 

про право плавання 

під державним прапором 

України судна «3111» 

№ 0002489 від 02.07.2016 р. 

вважати недійсним.
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Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінниць-
кої області викликає у судове засідання Іванову
Марію Іллівну (останнє місце проживання: Вінницька
область, м. Могилів-Подільський, пров. Сагайдач-
ного, 4) для розгляду цивільної справи за позовом
Лернера Абрама Лазаревича до Іванової Марії Іл-
лівни, Могилів-Подільської міської ради Вінницької
області про визнання недійсним та скасування сві-
доцтва про право власності на земельну ділянку.

Судове засідання призначено на 03.11.2016 на 10
годину 00 хвилин у приміщенні Могилів-Поділь-
ського міськрайонного суду Вінницької області за
адресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський,
вул. Сагайдачного, 1/30. Заяву розглядає суддя 
Жикевич Т. Б.

У разі неявки Іванової М. І. в судове засідання по-
зовна заява буде розглянута за її відсутності.

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

Сергєєвої Ольги Вікторівни про стягнення забор-
гованості. Відповідачка у справі Сергєєва Ольга Вік-
торівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, Слов’янський р-н, с. Майдан, вул. Леніна,
буд. 18, викликається на 4 листопада 2016 року на
08 годину 20 хвилин до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Блудової (Головаченко) Світлани Юріївни про
стягнення заборгованості. Відповідачка у справі Блу-
дова (Головаченко) Світлана Юріївна, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. Губкіна, буд. 45, викликається на 4 листопада
2016 року на 08 годину 05 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.

Чернікова Владислава Вікторовича про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Черніков Вла-
дислав Вікторович, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Слов’янськ, вул.
Батюка, буд. 54, кв. 208, викликається на 4 листо-
пада 2016 року на 08 годину 30 хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.

Павловського Володимира Антоновича про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі Павлов-
ський Володимир Антонович, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Слов’янськ, пров.
Перемоги, буд. 8, викликається на 4 листопада 2016
року на 08 годину 40 хвилин до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Чемодурова Н. О.

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

Рязанцева Юрія Валерійовича, 15.05.1974 р.н.,
ІПН: 2716304956, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/7032/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Приватбанк» до Рязанцева Юрія Валерійо-
вича про стягнення заборгованості, що відбудеться
31 жовтня 2016 року об 11.00 год.;

Макаренко Ганну Миколаївну, 22.09.1981 р.н.,
ІПН: 2985020926, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/7077/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Приватбанк» до Макаренко Ганни Микола-
ївни про стягнення заборгованості, що відбудеться
31 жовтня 2016 року о 09.00 год.;

Ляміна Сергія Петровича, 29.03.1971 р.н., ІПН:
2602021955, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/7052/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Приватбанк» до Ляміна Сергія Петровича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 31 жовтня
2016 року о 10.00 год.;

Арнаутова Юрія Олександровича, 16.10.1961  р.н.,
ІПН: 2256913758, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/6814/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Приватбанк» до Арнаутова Юрія Олександро-
вича про стягнення заборгованості, що відбудеться
31 жовтня 2016 року о 12.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

В провадженні Лисичанського міського суду Лу-
ганської області перебуває кримінальне провад-
ження № 415/573/16-к, внесене до Єдиного реєстру
досудових розслідувань № 22016130000000202 від
08.09.2016 року, стосовно Віннік Тетяни Олексан-
дрівни, 22 березня 1981 року народження, Скакун
Ірини Іванівни, 30 березня 1963 року народження,
Єрьоменка Анатолія Яковича, 04 травня 1949 року
народження, обвинувачених у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 2 ст. 110 КК України, по якому здійс-
нювалось спеціальне досудове розслідування в
порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України.

Обвинувачені: Віннік Тетяна Олександрівна, заре-
єстрована за адресою: Луганська область, місто Ли-
сичанськ, кв. 50 років Перемоги, б. 1, кв. 21;

Скакун Ірина Іванівна, зареєстрована за адресою:
Луганська область, місто Лисичанськ, вул. Гора Кі-
рова 14/4;

Єрьоменко Анатолій Якович, зареєстрований за
адресою: Луганська область, місто Лисичанськ-18,
кв. Ленінського Комсомолу, б. 27/82.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України Лиси-
чанський міський суд Луганської області викликає
Віннік Тетяну Олександрівну, Скакун Ірину Іванівну,
Єрьоменка Анатолія Яковича в судовий розгляд,
який здійснюється в порядку спеціального судового
провадження та відбудеться 31 жовтня 2016 року о
13.00 годині в залі судових засідань Лисичанського
міського суду Луганської області за адресою: Луган-
ська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядатиме суддя од-
ноособово у складі: головуючого судді Березіна А. Г.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає у
якості відповідачів Мохаммед Килани Ханен Бен, останнє ві-
доме місце проживання: м. Одеса, вул. Махачкалінська, буд.
9, кв. 14, та Бурашнікова Анатолія Павловича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Одеса, вул. Ген. Петрова, 23/1,
кв. 1, у судове засідання, яке відбудеться 15 листопада 2016
року о 10-00 годині в приміщенні Суворовського районного
суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань №15, у якому
буде слухатися цивільна справа за позовом публічного ак-
ціонерного товариства «УкрСиббанк» до Бурашнікова Олек-
сандра Павловича, Мохаммед Килани Ханен Бен,
Бурашнікова Анатолія Павловича про стягнення заборгова-
ності.

До зазначеного часу відповідачам пропонується подати
до суду заперечення проти позову з посиланням на докази,
якими вони обґрунтовуються. У разі неявки відповідачів у
судове засідання без поважних на те причин справа буде
розглянута за їх відсутності.

Суддя О. М. Малиновський

Троїцький районний суд Луганської області викликає як
відповідача у судове засідання Тітова Сергія Сергійовича по
справі № 433/1565/16-ц за позовом Тітової Наталії Леоні-
дівни до Тітова Сергія Сергійовича, треті особи, які не заяв-
ляють самостійних вимог на предмет спору – Управління
Державної міграційної служби України в Луганській області,
Луганська міська рада про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням, та зняття з
реєстрації.

Засідання відбудеться 01 листопада 2016 року о 09 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.

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

— Муравйова Артема Миколайовича, 12.01.1984 р.н.,
ІПН: 3069209599, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/6669/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційного банку «Приват-
банк» до Муравйова Артема Миколайовича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 01 листопада 2016
року о 10-00 год.

— Толстошеіна Геннадія Геннадійовича, 30.08.1973
р.н., ІПН: 2690506292, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/6819/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційного банку «При-
ватбанк» до Толстошеіна Геннадія Геннадійовича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 01 листопада
2016 року о 09-00 год.

— Калмикова Дмитра Олександровича, 21.06.1978
р.н., ІПН: 2866122455, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/6812/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційного банку «При-
ватбанк» до Калмикова Дмитра Олександровича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 01 листопада
2016 р. об 11 год. У разі неявки на вказане судове засі-
дання суд розглядатиме справу без Вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Біловодський районний суд Луганської області у справі
№ 408/2179/16-ц за позовом Полякової Ю. О. до Малащева
Р.С., третя особа: Орган опіки та піклування служба у спра-
вах дітей Балаклійської РДА Харківської області про надання
дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини за кор-
дон без згоди батька, викликає як відповідача Малащева 
Романа Сергійовича (1985 р.н., вул. Толстого, 1/2, м. Чер-
вонопартизанськ, Луганська область).

Судове засідання відбудеться 31.10.2016 року о 09 годині
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Дуднікова Юрія Юрійовича
для участі в цивільній справі за позовом Дуднікової
Юлії Анатоліївни про розірвання шлюбу, яка відбу-
деться 03 листопада 2016 року о 16.30 годині у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими про час та
місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Ткаченка Костянтина
Дмитровича як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/7466/16-ц за позовом Ткаченко Ольги
Євгенівни до Ткаченка Костянтина Дмитровича, третя
особа: Новозаводська районна в м. Чернігові рада про
позбавлення батьківських прав, що відбудеться 02 лис-
топада 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

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача по справі № 408/5852/16-ц
(2/408/1213/16) за позовом Сидоренко Юлії Юріївни
до Сидоренка Іллі Андрійовича (02.08.1983 р.н., 
м. Червонопартизанськ Луганської області) про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 02.11.2016 року 
об 11 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Біловодський районний суд Луганської області у
справі № 408/6311/16-ц за позовом Мірошник О. В. до
Стахановської обласної загальноосвітньої школи-інтер-
нату І-ІІ ступенів № 2 про розірвання трудового договору
викликає як відповідача: представника Стахановської
обласної загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів
№ 2 (розташування: вул. Шосейна, 14, м. Стаханов, Лу-
ганська область).

Судове засідання відбудеться 31.10.2016 року о 08 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Попаснянський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Закосаренко Яну Миколаївну, яка заре-
єстрована за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул.
Артемівська, б. 7, кв. 11, мешкає за адресою: Луганська об-
ласть, м. Попасна, вул. Дніпровська, буд. 46, у судове засі-
дання по цивільній справі за № 423/2244/16-ц за позовом
Гуцалюка Олександра Івановича про визнання особи такою,
що втратила право користування жилим приміщенням, яке
відбудеться 31 жовтня 2016 року об 11 год. 00 хв. у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул.
Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що ухвалою Білокуракинського 
районного суду Луганської області від 22.07.2016 року
визначено здійснення спеціального судового провад-
ження по кримінальній справі №409/1369/16-к за об-
винуваченням Лукашова Станіслава Миколайовича, за
ознаками кримінального правопорушення, передба-
ченого ч.2 ст.110, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст.263 КК України
та Орлова Валентина Олександровича, за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2
ст. 110 КК України.

Судове засідання відбудеться 02.11.2016 року о
10:00 год. в залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

В судове засідання викликається обвинувачений
Орлов Валентин Олександрович, останнє місце ре-
єстрації: Луганська область, Білокуракинський
район, с. Паньківка, вул. Зарічна, б.27.

В судове засідання викликається обвинувачений
Лукашов Станіслав Миколайович, останнє місце ре-
єстрації: Луганська область, смт Білокуракине, вул.
Підгірна, б.168.

У випадку неявки обвинувачених справу буде роз-
глянуто за їх відсутності на підставі ст. 297-1, 323
КПК України.

Суддя С. Б. Баранов

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул. 
Д. Галицького, 22) викликає в судове засідання на
14 год. 00 хв. 16 листопада 2016 року в якості від-
повідача Сабатіна Віталія Борисовича по справі за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута у його відсутність на підставі
наявних доказів.

Суддя Р. В. Ралець

Андрушівський районний суд Житомирської області викликає
Стельмаха Бориса Миколайовича, який проживає за адресою:
Житомирська область, Андрушівський район, смт Червоне, вул.
Леніна, № 132, як відповідача по цивільній справі № 272/805/15-ц,
номер провадження № 2/272/551/16 за позовом Стельмах
Альони Леонідівни до Стельмаха Бориса Миколайовича про
стягнення аліментів на неповнолітніх дітей.

Судовий розгляд справи призначений на 08.11.2016 року на
10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Андрушівка, вул.
Зазулінського, 13, Житомирська область.

В разі неявки відповідача в судове засідання на вказаний час
або неповідомлення про причини неявки, справа буде розгля-
нута за його відсутності за наявними у справі матеріалами та до-
казами.

Суддя В. В. Карповець

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє Лукінова Андрія Юрійовича, мешканця
міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про
ухвалення заочного рішення від 12 листопада 2015
року по справі № 428/5831/15-ц за позовом ПАТ
«БАНК ФОРУМ» про стягнення заборгованості.

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

Суддя Д. Б. Баронін

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Єфімця Валентина Микитовича про те, що 07 листопада
2016 року о 14 год. 00 хв. за адресою: 03113, 
м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1, каб. 11, відбудеться
судове засідання в цивільній справі за позовом Маркова
Романа Сергійовича до Єфімця Валентина Микитовича
як відповідача, третя особа: Головне територіальне уп-
равління юстиції в м. Києві про визнання права власності
на приватний будинок.

При цьому повідомляємо, що в разі Вашої неявки в
судове засідання без поважних причин або неповідом-
лення про причини своєї неявки, суд вирішує справу на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Шереметьєва Л. А.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області ви-
кликає Турілкіна Віталія Михайловича, 03.05.1983 р. н., ос-
таннє відоме місце проживання: вул. Верхня Мельнична, 16,
м. Жмеринка Вінницької області, в судове засідання як від-
повідача у цивільній справі № 130/2078/16-ц, за позовом
Савчука Сергія Миколайовича до Турілкіна Віталія Михай-
ловича про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування жилим приміщенням, яке відбудеться о 09-00
год. 17.11.2016 року за адресою: вул. Образцова, 6, м. Жме-
ринка, Вінницька область.

У разі неявки відповідача у судове засідання справу буде
розглянуто за його відсутності за наявними у справі дока-
зами. Про причини неявки суд необхідно повідомити.

Суддя К. Шепель

У провадженні Знам’янського міськрайон-
ного суду Кіровоградської області за адресою:
Кіровоградська область, м. Знам’янка, вул.
Маяковського, 30 (суддя Берднікова Г. В., 2 по-
верх, каб. 11) о 09 год. 30 хв. 07.11.2016 року
відбудеться слухання цивільної справи 
(№ 2/389/506/16, 389/1485/16-ц) за позовом
Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «ПРИВАТБАНК» до Босої Вікторії Гри-
горівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

У судове засідання викликається відповідач
— Боса Вікторія Григорівна, останнє відоме
місце проживання: вул. Глібко, 44, кв. 3, м.
Знам’янка. У випадку неявки відповідача справу
буде розглянуто за його відсутності за наяв-
ними матеріалами справи. Відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про причини своєї
неявки.

14 листопада 2016 року о 10.00 годині

у приміщенні Малиновського районного

суду м. Одеси, каб. 214, головуючий

суддя Михайлюк О. А., слухається ци-

вільна справа за позовом ПАТ «ОТП

Банк» до Фаєд Людмили Василівни, Фаєд

Ахмед про стягнення заборгованості за

кредитним договором, в судове засідання

в якості відповідача викликаються: Фаєд

Ахмед, Фаєд Людмила Василівна. 

Приморський районний суд міста Одеси
повідомляє, що 8 грудня 2016 р. о 17 годині
00 хвилин в залі засідань № 221 в примі-
щенні суду за адресою: м. Одеса, вул. Бал-
ківська, 33, відбудеться слухання справи за
позовом Верезубової Юнни Вадимівни до
Колеснікова Костянтина Вікторовича, третя
особа Орган опіки та піклування ПРА ОМР
про позбавлення батьківських прав та стяг-
нення аліментів.

В судове засідання у вищевказаний час
викликається відповідач — Колесніков Кос-
тянтин Вікторович. В разі його неявки в су-
дове засідання позов може бути розглянутий
за його відсутністю та на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Старобільський районний суд Луган-
ської області повідомляє, що 12.09.2016 р.
винесено рішення у цивільній справі за
позовом Лозової Анастасії Юріївни до
Краснощокова Олександра Олександро-
вича про стягнення аліментів на утри-
мання неповнолітньої дитини. Відповідач
Краснощоков О. О. може оскаржити рі-
шення в апеляційному порядку до Апеля-
ційного суду Луганської області через
Старобільський районний суд шляхом по-
дачі апеляційної скарги протягом десяти
днів з дня виходу цього оголошення.

Суддя О. В. Форощук

Літинський районний суд Вінницької
області викликає в якості відповідача Да-
цика Юрія Миколайовича в смт Літин,
вул. Героїв Чорнобиля, 30, каб.№3, для
участі в розгляді справи за позовом Ло-
зінської Людмили Казимирівни до Да-
цика Юрія Миколайовича, третя особа
Журавненська сільська рада Літинського
району про усунення перешкод в корис-
туванні власністю на 03.11.2016 на 10-00
год.

В разі неявки Дацика Ю.М. справу буде
розглянуто на підставі наявних доказів.

Суддя Білик Н. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 26 жОВТНЯ

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3      +2    +7
Кіровоградська 1      -4      +2    +7
Полтавська -1      -6      +1    +6
Дніпропетровська -1      -6      +2    +7
Одеська +1     +6      +7  +12
Миколаївська -2     +3      +5  +10
Херсонська +2      -3      +5  +10
Запорізька 0      -5      +3    +8
Харківська -3      -8      +1    +6
Донецька -2      -7      +1    +6
Луганська -3      -8      +1    +6
Крим -1     +4      +5  +10
Київ +1     +3      +3    +5

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Усі «Миттєвості
війни» — 
в одній книжці 

Олена ІВАШКО, 
«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. У Миколаївській обласній універсальній науковій
бібліотеці ім. О. Гмирьова відбулася подія, яка зібрала разом
бійців АТО, волонтерів, громадських діячів, молодь, краєзнав-
ців, дослідників. Тут презентували книжку «Миттєвості вій-
ни», що охоплює усі аспекти участі жителів Миколаївської об-
ласті в антитерористичній операції на сході країни. Ідея на-
лежить народному депутатові Тарасові Креміню, який запро-
понував об’єднати в одній збірці всю відому на сьогодні ін-
формацію про події з 2014 року. Його підтримали члени об-
ласного центру пошукових досліджень і редакційно-видавни-
чої діяльності під керівництвом кандидата історичних наук
Сергія Макарчука.

«Миттєвості війни» містять спогади учасників антитерорис-
тичної операції, щоденники українських військових, фотогра-
фії з поля бою, нариси, написані по гарячих слідах подій 
неоголошеної війни. Матеріали писали матері та родичі за-
гиблих хлопців, військові, волонтери, журналісти, науковці,
письменники. Кожне слово пронизане болем, суворою прав-
дою та справжнім патріотизмом, розповіла одна з дослідників
теми Алла Назарова. 

А член редакційної колегії Оксана Янішевська зауважила:
такі видання вкрай потрібні для нинішнього та прийдешніх по-
колінь, адже є документальним підтвердженням сучасної ук-
раїнської історії. «Важливо, — зазначила жінка, — щоб мико-
лаївці зрозуміли, що антитерористична операція і всі події —
це не десь на Донеччині чи Луганщині, це не десь далеко в
Криму, це все те, що ми переживаємо тут і сьогодні… Єдине
побажання, аби перший розділ книги, присвячений полеглим
на війні воїнам, нарешті був завершений і вже не поповню-
вався новими матеріалами».

За словами директора видання «Іліон» Ганни Румянцевої,
«Миттєвості війни» вже отримали схвальні відгуки на львів-
ському книжковому форумі. На презентації також виступили
депутат Миколаївської обласної ради Надія Іванова, героїні
книги — дівчата з «Кулінарної Сотні», волонтери з організа-
ції «Перевізник» та волонтерського посту «Автовокзал-Ми-
колаїв». 

Книжку видано державним коштом тиражем 1700 примірни-
ків. Увесь наклад буде передано в бібліотеки та військові час-
тини Збройних сил України та Національної гвардії України.

фотофакт 

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур'єр»

НА ЧАСІ. Кращі вчителі з
різних районів і міст Луганщини
протягом місяця працювати-
муть у школах Львівщини і Тер-
нопілля, переймаючи досвід
тамтешніх колег. Під час шкіль-
них канікул для луганчан буде
організовано культурну програ-
му з відвідування місцевих му-
зеїв, історичних та пам’ятних
місць. Вони ознайомляться зі
специфікою роботи департа-
ментів, управлінь та відділів ос-
віти та науки, братимуть участь

у засіданнях сесій міських та
районних рад, де депутати роз-
глядатимуть питання розвитку
сучасної освіти.

«Їду з піднесеним настроєм,
щоправда, трішечки хвилюю-
ся, що і як буде. Та сподіваюся,
що все буде добре», — зізна-
ється учитель української мови
з Новопскова Катерина Сид-
лецька, а її колега зі Сватового
Оксана Коцур каже: «Їду, аби
для себе зробити висновок,
якими є діти в різних регіонах.
Хоча впевнена, що вони скрізь
однакові. І вчитель, який при-
їде на моє місце і працюватиме

з моїми дітлахами, також зали-
шиться задоволеним». 

Серед жителів Луганщини,
які вирушили в подорож у ме-
жах всеукраїнського проекту
«Змінюємо країну разом»,
здебільшого вчителі початко-
вих класів, української мови
та літератури, історії та викла-
дачі англійської. В межах про-
екту вчителі стали першими
представниками сходу, які ви-
рушили в дорогу. Та у планах
— обмін лікарями, журналіс-
тами, управлінцями. В Луган-
ській ОДА вважають, що це
можливість професійного

зростання, а головне — подо-
лання бар’єрів і стереотипів,
розвіювання міфів і фейків, які
провокує гібридна війна, а та-
кож налагодження дружніх
стосунків між людьми, що до-
поможе об’єднати країну.

І вже у понеділок, 24 жовтня,
на Луганщині вітали педагогів
із Тернопільської та Львівської
областей, які приїхали, щоб
попрацювати в місцевих шко-
лах, поспілкуватися з людьми,
побачити, як тут живуть.

Ініціативу щодо обміну під-
тримали голови ОДА, а також
у Міністерстві освіти і науки.

Педагоги зі сходу і заходу обмінялися учнями

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Вже в пер-
шому турі другого кола чемпіо-
нату України з футболу конста-
туємо низький показник відвіду-
ваності. Шість матчів Прем’єр-
ліги відвідало 19 960 глядачів,
що в середньому виходить 
3 326 осіб на один матч, пише
plussport.com.ua.

І це при тому, що новий
формат Прем’єр-ліги поклика-
ний підвищити інтерес до на-
шого чемпіонату. Українці пе-
рестали ходити навіть на мат-
чі з участю грандів. Скажімо,
поєдинок «Олександрії» про-
ти «Динамо» відвідало 3692
уболівальники, хоча місцевий
стадіон вміщає сім тисяч гля-

дачів, а команда перебуває на
високому четвертому місці. 

Та чи можна закидати убо-
лівальникам збайдужіння, як-
що команди не виправдову-
ють очікувань? Ось і в звітно-
му турі «Динамо» не зуміло
перемогти у третьому матчі
чемпіонату поспіль, зігравши
у гостях унічию з «Олексан-
дрією». Це доводить той
факт, що команду Сергія Реб-
рова далі лихоманить й у
внутрішній першості. І тепер
слова, які сказали всі сторони
після прикрої поразки від
«Бенфіки», на жаль, не лише
актуальні, а й рясно приправ-
лені ненормативною лекси-
кою.

ЗМІ вже зазначають, що
президент «Динамо» Ігор

Суркіс адекватно оцінює шан-
си своєї команди у Лізі чем-
піонів, тож поставив перед
Сергієм Ребровим нове зав-
дання. Зокрема він знизив
планку вимог до головного
тренера. Щоб залишитись на
посаді, Сергієві Реброву тре-
ба вивести команду на третю
сходинку в групі найпрестиж-
нішого європейського турні-
ру, аби кваліфікуватися до Лі-
ги Європи. А в чемпіонаті Ук-
раїни не опуститися нижче
другого місця, яке наступного
сезону дає змогу боротися за
місце в груповому етапі Ліги
чемпіонів. Інакше Сергію Ста-
ніславовичу доведеться піти.

Одним з кандидатів на його
місце вже називають тренера
з європейською ментальністю

та без динамівського коріння
українця Віктора Скрипника.

Продати гравців, які втрати-
ли мотивацію, «Динамо» змо-
же лише з відкриттям наступ-
ного трансферного вікна в зи-
мове міжсезоння. 

ТАБЛО «УК»
Карпати — Сталь — 0:1
Волинь — Дніпро — 3:0
Олександрія — Динамо — 1:1
Олімпік — Зоря — 0:2
Зірка — Шахтар — 0:3
Чорноморець — Ворскла — 1:2
Турнірне становище лідерів: 
1. Шахтар — 32, 2. Зоря — 26, 
3. Динамо — 24, 
4. ФК Олександрія — 20, 
5. — Чорноморець — 18, 
6. Олімпік —17, 7. Ворскла —15…

Доки зійде трансферне сонце…

АЖ ІСКРИ З-ПІД КОЛІС. На чемпіонаті Європи з велотреку,
що завершився в неділю у місті Сен-Квентін-ан-Івлін (Франція),
представники України здобули повний  комплект нагород. Ме-
далі у скарбничку нашої збірної принесли Любов Басова з Він-
ниці та харків’янин Андрій Винокуров. Зокрема Любов Басова
стала чемпіонкою в  кейрині, показавши в «золотому» заїзді

швидкість 61,681 км/год. В Андрія Винокурова — «срібло» в кей-
рині та «бронза» в спринті.

Дисципліна кейрин  завдячує своєю назвою і філософією Японії.
Саме там вперше запропонували проводити перегони, в яких фі-
нальному спринтові передують кілька кіл зі встановленою швид-
кістю. Це робить змагання непередбачуваними і видовищними.


