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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 26 жовтня 2016 року
USD 2559.5314   EUR 2782.7225      RUB 4.1251     /    AU 324906.92      AG 4538.05      PT 242387.62     PD 160738.57

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

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про збільшення статутного капіталу Державної
спеціалізованої фінансової установи
«Державний  фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву»

ЦИФРА ДНЯ

Держкомпанії
скорочують збитки 

ТЕНДЕНЦІЇ. Сукупні збитки сотні найбільших українських
державних компаній за підсумками 2015 року скоротилися
більш ніж удвічі — до 53,2 мільярда гривень зі 117 мільярдів ро-
ком раніше. Про це йдеться у звіті Міністерства економічного
розвитку і торгівлі. «Такі результати свідчать про сприятливіші
умови в економіці: стабілізацію макроекономічних показників,
лібералізацію цін і тарифів, а також є результатом запровад-
ження прозорих державних закупівель і професійного менед-
жменту»,—  цитує УНІАН текст звіту. 

У Мінекономрозвитку підкреслили, що структура портфеля
українських держкомпаній порівняно з 2014 роком не змінила-
ся. У власності держави, як і раніше, перебувають 3458 держ -
підприємств, з яких працює лише 1801. За даними відомства,
на ТОП-100 державних компаній припадає 75% чистого доходу
і 86% активів держави. Найбільші активи сконцентровано в на-
фтогазовому секторі (НАК «Нафтогаз України»), транспорті
(ПАТ «Укрзалізниця») та електроенергетиці (ДП НАЕК «Енер-
гоатом»).

ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН КУБІВ:
«Маємо +3 пункти 

до минулого року та
80-те місце 

у рейтингу Doing
Business. У нашої

команди є чіткий план,
як його поліпшити

вже 2018 року». 
Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного
розвитку і торгівлі про необхідність подальшого
поглиблення взаємодії уряду й парламенту 

1 868 
вибухонебезпечних предметів

знешкодили з початку жовтня військові
сапери в зоні проведення АТО
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ГАРЯЧА ТЕМА

«УК» з’ясовував, 
як відбувся перехід 
на «зимовий
комунальний режим» 
в областях України

Цікава школа: знайти
підхід до кожного

БЕЗ МУШТРИ. Щоб учні 1—4 класів навчалися із задоволенням,
потрібні не лише оновлені програми, а й бажання вчителя
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Мінімальну платню підвищать удвічі 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. З 1 січня наступного року прожитковий мінімум зрівняється
з рівнем споживчого кошика

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Новиною дня стала заява
Прем’єр-міністра Володи-

мира Гройсмана про намір під-
вищити мінімальну заробітну

плату українців удвічі. 3200
проти 1600 гривень — за умови
підтримки закладених змін у
проекті закону «Про Держав-
ний бюджет України на 2017
рік». З розрахунком додатко-
вих видатків парламентарії

зможуть ознайомитися за два
тижні.

Така ініціатива народилася о пів
на третю ночі в стінах Адміністра-
ції Президента, після засідання
Національної ради реформ. Свіже
рішення керівництва країни Воло-

димир Гройсман озвучив із трибу-
ни в залі засідань уряду: «З 1 січня
жоден громадянин України не от-
римуватиме менше ніж 3200 гри-
вень. І це стосується не лише
приватного, а й державного секто-
ру. Це відповідає нашим можли-

востям, і ми можемо це забезпечи-
ти. Ми не просто виконуємо зо-
бов’язання, ми їх перевиконуємо».

Він нагадав, що напере-
додні уряд оцінив спожив-
чий кошик на 2017 рік у 3200
гривень. 2
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�ПОСТАНОВА 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про відзначення 175-річчя 
з часу заснування Національного медичного

університету імені О. О. Богомольця
У вересні 2016 року виповнюється 175 років з часу заснування одного з

найвідоміших в Україні та Східній Європі медичного вищого навчального
закладу — Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Цей науковий і освітній центр веде свою історію з 1841 року, коли при
Імператорському університеті святого Володимира в Києві було утворено
медичний факультет.

Щороку близько 1300 випускників університету поповнюють заклади
вітчизняної системи охорони здоров’я та іноземних держав, близько 500
випускників, які навчалися за державним замовленням, одержують направ-
лення на працевлаштування в заклади первинної ланки охорони здоров’я,
зокрема в сільській місцевості.

У зв’язку з цим та з метою належного відзначення ювілею одного з най-
авторитетніших вищих навчальних закладів України у сфері підготовки ви-
сококваліфікованих фахівців для галузі охорони здоров’я Верховна Рада
України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Урочисто відзначити на державному рівні у жовтні 2016 року 175-річчя
з часу заснування Національного медичного університету імені О. О. Бого-
мольця.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:
утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів

щодо відзначення на державному рівні 175-річчя з часу заснування Націо-
нального медичного університету імені О.О. Богомольця;

розробити та затвердити план заходів, пов’язаних з підготовкою та від-
значенням 175-річчя з часу заснування Національного медичного універ-
ситету імені О.О. Богомольця, передбачивши відповідне фінансове та
матеріально-технічне забезпечення.

3. Запропонувати:
Державному комітету телебачення і радіомовлення України організувати

тематичні теле- і радіопередачі, присвячені відзначенню 175-річчя з часу
заснування Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Українському державному підприємству поштового зв’язку «Укрпошта»
видати поштові конверти, поштові марки та набір листівок, присвячені 
175-річчю з часу заснування Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця.

4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
Голова Верховної Ради України А. ПАРУБІЙ

м. Київ 
5 жовтня 2016 року 
№ 1655-VIII

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 жовтня 2016 р. № 737

Київ

Питання харчування військовослужбовців
Управління державної охорони

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Поширити на військовослужбовців Управління державної охорони дію

постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 426 «Про
норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових
формувань та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інфор-
мації, поліцейських, осіб рядового та начальницького складу підрозділів
оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції
Державної фіскальної служби, осіб рядового, начальницького складу ор-
ганів і підрозділів цивільного захисту» (Офіційний вісник України, 2002 p.,
№ 14, ст. 739; 2014 р., № 97, ст. 2776; 2016 р., № 3, ст. 172, № 68, ст. 2281).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’ЄР12

документи

Глухівський міськрайсуд (м. Глухів, вул. Києво-
Московська, 30) викликає як відповідача Бонда-
ренка Олександра Олександровича, 05 жовтня 1966
року народження, на 10 годину 30 хвилин 15 листо-
пада 2016 року на розгляд цивільної справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «ПриватБанк» до Бондаренка
Олександра Олександровича про стягнення боргу за
договором кредиту.

Суддя О. С. Демченко

Мироненко Сергій Григорович, остання відома ад-
реса проживання: Київська обл., м. Бровари, вул. Не-
залежності, буд. 3, кв. 45, викликається до
Броварського міськрайонного суду Київської області
як відповідач по цивільній справі № 361/8977/2015-ц
за позовом Броварської місцевої прокуратури Київ-
ської обл. в інтересах держави в особі Київської об-
ласної державної адміністрації, ритуальної служби
СКП «Спеціалізований комбінат підприємств кому-
нально-побутового обслуговування» до ГУ Держгео-
кадастру у Київській обл., Слободської Б. Б.,
Мироненка С. Г., третя особа: Броварське міськра -
йонне управління юстиції Київської області, про ви-
знання недійсним та скасування наказу і рішень,
витребування майна.

Судовий розгляд справи відбудеться: 09 листо-
пада 2016 року о 09 год. 30 хв.; 10 листопада 2016
року о 10 год. 20 хв.; 15 листопада 2016 року о 09
год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова. Адреса суду:
07400, Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського,
2, кабінет (зал с/з) № 217.

Суддя В. О. Василишин

Маньківський районний суд Черкаської області
викликає в судове засідання по цивільній справі 
№ 701/895/16-ц за позовом Скирчук Людмили Лео-
нідівни до Скирчука Богдана Миколайовича про ро-
зірвання шлюбу як відповідача Скирчука Богдана
Миколайовича. Судове засідання відбудеться о 09.00
год. 08 листопада 2016 року в приміщенні суду за
адресою: вул. Соборна, 8, смт Маньківка Маньків-
ського району Черкаської області. У разі неявки від-
повідача справа буде розглянута без його участі.

Суддя І. Д. Калієвський

Єнін Олександр Михайлович викликається в су-
дове засідання до Пологівського районного суду За-
порізької області як відповідач по цивільній справі
№ 324/1098/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Єніна Олександра Михайловича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 21.11.2016 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запо-
різької області.

Суддя Іванченко М. В.

Приморський районний суд м. Одеси викликає у судове
засідання Огийчука Сергія Анатолійовича по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Огийчука Сергія
Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання за справою відбудеться 28.11.2016 року
об 11 годині 25 хвилин у приміщенні Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, к. 215, суддя Нікітіна С. Й.

У разі неявки вказаного відповідача справа буде розгля-
датися у його відсутність за наявними у справі доказами.
Крім того, суд роз’яснює відповідачу про його обов’язок по-
відомити суд про причини неявки у судове засідання.

Приморський районний суд м. Одеси викликає у судове
засідання Ненько Олександра Анатолійовича по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ненько Олек-
сандра Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання за справою відбудеться 14.11.2016 року
об 11 годині 45 хвилин у приміщенні Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, к. 215, суддя Нікітіна С. Й.

У разі неявки вказаного відповідача справа буде розгля-
датися у його відсутність за наявними у справі доказами.
Крім того, суд роз’яснює відповідачу про його обов’язок по-
відомити суд про причини неявки у судове засідання.

Приморський районний суд м. Одеси викликає у судове
засідання Гальченко Ірину Анатоліївну по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Гальченко Ірини Ана-
толіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання за справою відбудеться 14.11.2016 року
об 11 годині 35 хвилин у приміщенні Приморського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська,
33, к. 215, суддя Нікітіна С. Й.

У разі неявки вказаного відповідача справа буде розгля-
датися у її відсутність за наявними у справі доказами. Крім
того, суд роз’яснює відповідачу про його обов’язок повідо-
мити суд про причини неявки у судове засідання.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон 
№ 53СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу для внутрішнього ринку

Аукціон відбудеться 03 листопада 2016 року о 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 6 520,000 т,
ресурс листопада 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 28 лотів,
обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 1 120 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 15 084,05 грн. в т.ч.
ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) ви-
робництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 50 лотів, обсяг 1
лоту – 40 т, заг.обсяг – 2 000 т, транспортування залізницею/автотранспортом.Стартова ціна за 1 тонну – 15 041,63 грн. в
т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає ви-
могам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція
№ 3: 65 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 2 600 т, транспортування залізницею/автотранспортом. Стартова ціна за 1
тонну – 15 084,05 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління
з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 4: 20 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 800 т, транс-
портування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну – 14 992,78 грн. в т.ч. ПДВ.  Термін відвантаження – 04.11.2016 р.
– 25.11.2016 р. За результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу. По-
стачання  скрапленого газу  здійснюється у листопаді 2016 року на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно за-
безпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують
гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1)
заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адре-
сою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та закінчується 02.11.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904
в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО
380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та
надати відповідні документи згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу
на внутрішньому ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична
біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті
www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Суддя Голопристанського районного суду 
м. Гола Пристань Ширінська О. Х. повідомляє про
слухання цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
банк» до Надірадзе Мураджона Назировича про
стягнення боргу, яке відбудеться 09.11.2016 року о
09.00 год. за адресою: м. Гола Пристань, вул. Горь-
кого, №19, та викликає до суду як відповідача:

Надірадзе Мураджона Назировича, який прожи-
ває: с. Комуна, вул. Пролетарська, 15. У разі неявки
у судове засідання відповідача справа буде розгля-
датися за його відсутності.

Суддя О. Х. Ширінська

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідом-
ляє, що цивільна справа за апеляційною скаргою Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційного банку
«ПриватБанк» на заочне рішення Індустріального 
районного суду м. Дніпропетровська від 26 червня 2015
року по справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційного банку «ПриватБанк» до Публіч-
ного акціонерного товариства «Акцент-Банк», Дрючко
Володимира Вікторовича про стягнення заборгованості,
відкладена до розгляду в апеляційному суді Дніпропет-
ровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська,
13, до 30 листопада 2016 року на 11 годину 10 хвилин.

У разі неявки відповідача по справі у судове засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя B. C. Городнича

Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Дамаскіна Сергія Зіновійовича, 20.01.1962 р.н., останнє
відоме місце реєстрації: Одеська область, м. Чорно-
морськ, с. Олександрівка, вул. Леніна, буд. 13, кв. 32, як
відповідача в судове засідання по справі № 501/1074/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПРИВАТБАНК» до Дамаскіна Сергія Зіно-
війовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором на 10.00 год. 21.11.2016 р. за адресою: 
м. Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засі-
дань № 2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. В. Ледньова

Долинський районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає Куськів Наталію Львівну, 16.04.1975
р.н., як відповідача у цивільній справі № 343/1718/16-ц
року за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» до Куськів На-
талії Львівни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 07.11.2016 року о
15.00 год. у приміщенні суду за адресою: м. Долина,
вул. Обліски, 115, Івано-Франківської області.

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

Суддя Монташевич С. М.

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської
області повідомляє, що 07 листопада 2016 року о 13 го-
дині 20 хвилин у приміщенні Івано-Франківського мі-
ського суду Івано-Франківської області за адресою: м.
Івано-Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11, перший по-
верх, зал № 9, розглядатиметься цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
«Акцент-Банк» до Прокопик Ярослави Ярославівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У судове засідання викликається як відповідачка Про-
копик Ярослава Ярославівна.

У разі неявки відповідачки справа розглядатиметься
за її відсутності.

Згідно з частиною 2 статті 77 ЦПК України сторони
зобов’язані повідомити суд про причини неявки у судове
засідання.

Суддя Л. В. Мелещенко

Томашпільський районний суд Вінницької області ви-
кликає Тітова Сергія Олександровича, останнє відоме
місце проживання: смт Вапнярка-2 Томашпільського
району Вінницької області, в судове засідання по справі
за позовом заступника військового прокурора Вінниць-
кого гарнізону Центрального регіону України Парфьо-
нова І. в інтересах держави (органу уповноваженого
здійснювати функції у спірних відносинах) в особі квар-
тирно-експлуатаційного відділу м. Вінниці до Тітова Сер-
гія Олександровича про повернення самовільно зайнятої
земельної ділянки та знесення самочинно збудованої
споруди, яке відбудеться 31 жовтня 2016 року о 10.00
годині в Томашпільському районному суді Вінницької
області за адресою: 24200, смт Томашпіль, вул. І. Гав-
рилюка, 57, Томашпільського району Вінницької області
під головуванням судді Пилипчука О. В.

Явка до суду є обов’язковою. У випадку неявки до
суду справа може бути розглянута без участі відповідача
на підставі ст. ст. 224-227 ЦПК України.

До уваги товариства з обмеженою відповідальністю «Євро Метал Інвест» 
(ідентифікаційний код 34727913).

За результатами розгляду справи 20-26.13/14-15 про вчинення товариством з обмеженою відповідальністю
«Євро Метал Інвест» (ідентифікаційний код 34727913) і товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕР-ГТВ»
(ідентифікаційний код 31781365) порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті
6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються
спотворення результатів торгів на закупівлю: частини залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів і
рухомого складу; кріплення та арматура і їхні частини; механічне устатковання для керування рухом (формові гу-
мово-технічні вироби до рухомого складу) (код ДК 30.20.4) [оголошення № 125327 про проведення процедури
закупівлі, опубліковане в інформаційному бюлетені «Вісник державних закупівель» № 9 (27.05.2014) від
27.05.2014], проведених державним підприємством матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту
України «Укрзалізничпостач», Антимонопольним комітетом України прийнято рішення від 02 серпня 2016 р. 
№ 354-р «Про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та накладення штрафу».

Інформація про прийняте рішення розміщена на офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна — Рішення та розпорядження — Архів рішень Комітету — 2016 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого частини першої статті 56 Закону України «Про захист еко-
номічної конкуренції».

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Обвинувачений Іванов Віталій Віталійович, 21.01.1986 року народження,
який зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Корольова, буд.
81/1, кв.230, відповідно до ст.ст.134, 135, 323 КПК України викликається на
15 год. 31.10.2016 року до Приморського районного суду м. Одеси 
(м. Одеса, вул. Балківська, 33, зал. 133, суддя Гаєва Л. В., (048) 784-71-25)
для проведення судового розгляду у кримінальному провадженні 
№ 12015160000000365 від 20.05.2015 року за ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 
ст. 369 КК. Поважні причини неприбуття особи на виклик передбачені у
ст.138 КПК України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст.139
КПК України. 

Бородянський районний суд Київської області по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПРИВАТБАНК» до Тихого Ігоря Васильовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором викликає до суду (адреса: Київська
область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) Тихого Ігоря Васильо-
вича, який проживав за останньою відомою адресою: вул. Виноградна,
82 в смт Бородянка Бородянського району Київської області, як відпо-
відача 31 жовтня 2016 року на 9 годину 30 хвилин. 

У разі неявки справа буде розглянута за Вашої відсутності.
Суддя Д. Є. Унятицький

Приморський районний суд м. Одеси викликає у судове засідання Семенову
Тетяну Вільямівну по цивільній справі за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Семе-
нової Тетяни Вільямівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання за справою відбудеться 28.11.2016 року об 11 годині 50 хви-
лин у приміщенні Приморського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Балківська, 33, к. 215, суддя Нікітіна С. Й.

У разі неявки вказаного відповідача справа буде розглядатися у її відсутність
за наявними у справі доказами. Крім того, суд роз’яснює відповідачу про його
обов’язок повідомити суд про причини неявки у судове засідання.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Парасича
Василя Васильовича (справа № 219/7004/16-ц); Вой-
тенка Павла Володимировича (справа №219/7010/16-ц)
про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Парасич Василь Васильович, останнє ві-
доме суду місцезнаходження: Донецька обл., м. Єна-
кієве, с. Булавинка, вул. Жовтнева, буд. 24, кв. 9;
Войтенко Павло Володимирович, останнє відоме суду
місцезнаходження: Донецька обл., м. Єнакієве, с. Кон-
дратівка, вул. Пролетарська, буд. 231, викликаються на
1 листопада 2016 р. на 10.30 год. до суду (каб. №203),
для участі у розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
на позов та докази. У випадку неможливості прибуття,
відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки.
За інших обставин розгляд справ відбудеться за їхньої
відсутності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідачів: Слабод-
ського Геннадія Леонідовича, 9 березня 1957 року на-
родження, останнє місце проживання та реєстрації
якого: с. Попільня Попільнянського району Житомир-
ської області; Ружицьку Олену Антонівну, 10 травня 1964
року народження, останнє місце проживання та реєстра-
ції якої: м. Київ, вул. Горького, буд. 95, кв. 7, у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «ПриватБанк» до Слабодського Ген-
надія Леонідовича, Ружицької Олени Антонівни про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться об 11 годині 00
хвилин 23 листопада 2016 року в залі Попільнянського
районного суду в смт Попільня по вул. Б. Хмельниць-
кого, 24 Попільнянського району Житомирської області.

В разі неявки відповідачів у судове засідання справа
буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Є. О. Зайченко

Кобеляцький районний суд Полтавської області
викликає Мальцева Віталія Володимировича (ос-
таннє відоме місце проживання: м. Кобеляки, вул.
Гоголя, 29, Полтавської області) як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі за позовом Горо-
децької Наталії Олександрівни до Мальцева Віталія
Володимировича про стягнення аліментів на утри-
мання повнолітньої доньки, яка продовжує на-
вчання.

Судове засідання відбудеться 17 листопада 2016
року о 09 год. 00 хв. (резервна дата 02 грудня 2016
року о 09 год. 00 хв.) у приміщенні суду за адресою:
м. Кобеляки, вул. Шевченка 16/25, Полтавська обл.

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

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

Суддя Т. М. Мороз

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/1791/16-ц за позовом
ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» до Нечвоглод Во-
лодимира Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності 
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, викликає до суду Нечвоглод
Володимира Олександровича останнє відоме місце про-
живання: м. Суми пр-т М. Лушпи, б. 29, кв. 206 як від-
повідача по справі на 24 листопада 2016 року на 16.00
годину.

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

В разі неявки відповідача в дане судове засідання,
справа буде розглянута в його відсутність за наявними
матеріалами в справі.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул.
Кібрика 11, каб. 16) викликає Мунтян Ніну Семе-
нівну, як відповідача в судове засідання, яке відбу-
деться 03 листопада 2016 року о 10.00 год. по справі
за позовом Заікіної Валентини Андріївни до Мунтян
Ніни Семенівни, третя особа яка не заявляє само-
стійних вимог щодо предмета спору: Прибужанів-
ська сільська рада Вознесенського району
Миколаївської області, про визнання права власності
за набувальною давністю.

У випадку неприбуття в судове засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у її відсутність згідно
ст. 169 ЦПК України, на підставі наявних у ній мате-
ріалів.

Суддя Л. В. Лузан

Рубіжанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Фесюка Сергія Станіславо-
вича, Фесюк Інну Миколаївну, по цивільній справі 
№ 425/2447/16-ц, 2/425/659/16 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний
банк України» в особі філії – Луганського обласного
управління AT «Ощадбанк» до Фесюка Сергія Ста-
ніславовича, Фесюк Інни Миколаївни про стягнення
заборгованості за договором про іпотечний кредит,
у судове засідання, яке відбудеться 04 листопада
2016 року о 08 год. 40 хв. в приміщенні Рубіжан-
ського міського суду.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі згідно ст. 169
ЦПК України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул.
Миру, 34.

Суддя О. Л. Овчаренко

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Кобец Віктора Михайловича, 20.07.1964 року народження, 
останнє місце проживання: вул. П. Кільцева, 31, кв. 1-а, 
м. Чернівці, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі за позовом Іванкової Любові Олександрівни до Кобец
Віктора Михайловича про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням та зняття з
реєстрації за місцем проживання. Судове засідання призна-
чене на 09.00 год. 07 листопада 2016 року за адресою: 
м. Чернівці, вулиця Кафедральна 4, кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати за-
перечення на позов та докази на їх підтвердження. З опуб-
лікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку
його неявки в судове засідання справа буде розглянута за
його відсутності.

У разі вашої неявки в судове засідання справу буде роз-
глянуто у вашу відсутність.

Суддя В. М. Чебан

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Прилуцький
міськрайонний суд викликає як відповідача Гури-
ненко Валентину Петрівну, 18 жовтня 1940 року на-
родження (останнє відоме місце реєстрації: 17500,
Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Дорошенка,
буд. 21) для участі у цивільній справі 
№ 2/742/1316/16 за позовом Гуріненка Костянтина
Івановича до Гуриненко Валентини Петрівни про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 08 годині 10 лис-
топада 2016 року у приміщенні суду за адресою: 
м. Прилуки, вул. Котляревського, буд. 62, каб. № 16,
суддя Циганко М. О.

Попереджаємо, що у разі неявки в судове засі-
дання без поважних причин або неповідомлення про
причини неявки, справу буде розглянуто за вашої
відсутності, за наявності доказів, що містяться в ма-
теріалах справи.

Верхньорогачицький районний суд Херсонської області
викликає в судове засідання Мухіна Олександра Вікторо-
вича, як відповідача по справі № 651/349/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мухіна Олександра Вікторовича
про стягнення заборгованості на 13.12.2016 року о 10.00 го-
дині.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Верхньоро-
гачицького районного суду Херсонської області за адресою:
вулиця Леніна, 60, смт Верхній Рогачик, Верхньорогачиць-
кого району, Херсонської області, суддя Загрунний В. Г.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідач вважається повідомленим про
час та місце розгляду справи, тому у випадку відсутності ві-
домостей про причину неявки Мухіна Олександра Вікторо-
вича, повідомленого належним чином або причину неявки
буде визнано судом неповажною – суд вирішить справу на
підставі наявних у ній даних чи доказів (у заочному по-
рядку).

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Гордєєву
Людмилу Володимирівну по цивільній справі
№190/1686/16-ц провадження №2/190/643/16 за позов-
ною заявою публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Гордєєвої Людмили
Володимирівни про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 02 листопада 2016 року о 13 год.
00 хв. в приміщенні П’ятихатського районного суду Дніп-
ропетровської області за адресою: 52100, Дніпропетров-
ська область, м. П’ятихатки, вул. Шевченка, 114, зал
судових засідань №1, під головуванням судді Семенни-
кова О. Ю. Явка до суду обов’язкова. Роз’яснюємо, що
відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК України з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідом-
леним про час та місце розгляду справи, і в разі неявки
відповідача в судове засідання справа буде розглянута
за наявними матеріалами за його відсутності. 

Апеляційний суд м. Києва викликає як відповідача Загре-
біну Валентину Дмитрівну в цивільній справі № 22-
ц/796/5139/2016 за позовом Прудковського Дмитра
Олексійовича, Прудковської Тетяни Анатоліївни, Прудков-
ської Людмили Вікторівни, Крижанівського Олега Степано-
вича до Гайдаєнка Романа Миколайовича, Приватного
підприємства «Спеціалізоване підприємство «Юстиція», За-
гребіної Валентини Дмитрівни, треті особи: Публічне акціо-
нерне товариство «Банк «Фінанси та Кредит», Управління
державної виконавчої служби Головного управління юстиції
у м. Києві, приватний нотаріус Київською міського нотарі-
ального округу Грек Анжеліка Василівна про визнання при-
людних торгів недійсними.

Розгляд справи відкладений на 08 листопада 2016 року
о 09 годині 30 хвилин та відбудеться у приміщенні Апеля-
ційного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Солом’ян-
ська, 2 а, каб. 0906. У разі неявки справу буде розглянуто за
відсутності відповідача.

Суддя Л. Г. Котула

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить роз-
гляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Невідомої Марини Олександрівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Невідома Марина Олексан-
дрівна, проживає за адресою: 84500, Донецька об-
ласть, м. Артемівськ, вул. Толбухіна, буд. 83, кв.57,
викликається в судове засідання призначене на 10
год. 30 хв. 02.11.2016 р. до суду каб. № 213, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чопик О. П.

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області ви-
кликає як відповідача Столяренка Олександра Михайловича
(останнє відоме місце проживання: Полтавська область, 
м. Лубни, вул. К. Потоцька, 28) в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Столя-
ренка Олександра Михайловича про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11 листопада 2016 року о
08 год. 05 хв. в приміщенні Лубенського міськрайонного
суду Полтавської області за адресою: м. Лубни, вул. Монас-
тирська, 17, Полтавської області.

Явка відповідача в судове засідання є обов’язковою. В
разі неявки в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини не-
явки в судове засідання.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н. І. знаходяться цивільні справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Альфа
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором: № 310/6781/16-ц до Каменєвої Людмили 
Федорівни; 310/6769/16-ц до Долженка Романа Олек-
сійовича.

Розгляд справ призначено на 01.11.2016 року на
15.00, 15.30 годину в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 401, Запорізької області, суддя
Черткова Н. І., тел. 3-61-94.

Суд викликає як відповідачів Каменєву Людмилу Фе-
дорівну на 15.00 годину; Долженка Романа Олексійо-
вича на 15-30 годину.

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

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «ПриватБанк» до Лепіна Олексан-
дра Руслановича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Відповідач по справі Лепін Олександр Русланович, ос-
таннє відоме місце реєстрації в Іллічівському районі м. Ма-
ріуполя по вул. Променистій, буд. 99, викликається о 08.00
годині 02 листопада 2016 року та об 11.00 годині 04 листо-
пада 2016 року до суду, кабінет № 14, 15 для участі у роз-
гляді 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 на підставі ст. ст. 169 ч. 4,
225 ЦПК України.

Суддя О. О. Хараджа

Залізничний районний суд м. Львова
викликає Насонова Віктора Олексійовича
як відповідача по справі за позовом Коз-
ловського Ореста Ярославовича до Насо-
нова Віктора Олексійовича, з участю
третьої особи: Насонової Наталії Орес-
тівни про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим
приміщенням на 16 год. 30 хв. 03 листо-
пада 2016 року за адресою: м. Львів, вул.
С. Бандери, 3, каб. 10.

У випадку неявки відповідача у судове
засідання на вказану дату, розгляд
справи буде проведений у його відсут-
ності.

Суддя Румілова Н. М.

Суддею Бердянського міськрайонного суду 
Дністрян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64, каб. № 308) 08 листопада 2016 року
09 годині 20 хвилин буде розглядатись справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» до Бідношеєва Романа Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суд викликає як відповідача Бідношеєва Романа
Миколайовича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його
неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Подільський районний суд м. Києва викликає Корф Ігоря
Леонідовича, що зареєстрований за адресою: м. Київ, вул.
Притисько-Микільська, 2, кв. 14, як відповідача по справі 
№ 758/10014/16-ц за позовом Адаменка Олега Миколайо-
вича до Корф Ігоря Леонідовича про стягнення заборгова-
ності за договором позики валютних цінностей.

Засідання призначено на 24 листопада 2016 року о 10.00
год. за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 10 під голо-
вуванням судді Л. О. Трегубенко.

З опублікуванням оголошення про виклик до суду відпо-
відач вважається повідомленим про день, час та місце роз-
гляду справи, і в разі неявки до суду справа може бути
розглянута за його відсутності.

В провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться справа № 361/1038/16-ц
року за цивільним позовом Довгодько Світлани Мико-
лаївни до Довгодька Сергія Івановича, треті особи: Да-
видович Григорій Миколайович, Довгодько Людмила
Сергіївна про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

Викликаємо як відповідача Довгодька Сергія Івано-
вича, 21.09.1970 року народження на розгляд вищезаз-
наченої справи, яка призначена на 31 жовтня 2016 року
на 09 годину 00 хвилин в приміщенні суду за адресою:
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. 207.

Суддя Г. О. Білик

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська,
розташований за адресою: 49044, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Паторжинського 18а, викликає Панову
Ганну Володимирівну у судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Стиль-Д» до Панової Ганни
Володимирівни про відшкодування шкоди, заподія-
ної працівником при виконанні трудових обов’язків,
яке призначене на 09.00 годину 15 листопада 2016
року (суддя Демидова С. О.). У випадку неявки від-
повідача справу буде розглянуто у заочному по-
рядку.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача по справі № 408/1600/16-ц
(2/408/784/16) за позовом ПАТ «Державний ощадний
банк України» в особі філії – Луганського обласного уп-
равління AT «Ощадбанк» до Носовської Марини Вікто-
рівни (24.12.1984 р.н., м. Ровеньки Луганської області)
про стягнення заборгованості за Договором кредитної
лінії.

Судове засідання відбудеться 11.11.2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Комінтернівський районний суд м. Харкова викли-
кає Головаш Дмитра як відповідача у судове засі-
дання у справі за позовом Остапенко Дар’ї
Дмитрівни до Головаш Дмитра про визнання шлюбу
недійсним, яке призначено до розгляду на
01.11.2016 о 10.30 годині в приміщенні Комінтернів-
ського районного суду м. Харкова за адресою: 
м. Харків, пров. Брянський, 5, к. 1.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені
ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Чайка

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове за-
сідання Коломіщева Миколу Федоровича для участі у роз-
гляді цивільної справи за апеляційною скаргою Публічного
акціонерного товариства Комерційний Банк «Приват Банк» на
рішення Шевченківського районного суду м. Львова від 07
грудня 2015 року по справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний Банк «Приват Банк» до Коло-
міщева Миколи Федоровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14 листопада 2016 року о
10 год. 00 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської
області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7. Дане
оголошення вважати належним повідомленням.

Суддя Копняк С. М.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Ко-
рольову Ольгу Іванівну, останнє відоме місце прожи-
вання: Одеська область м. Одеса, вул. Скворцова, буд.
4, кв. 7, у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Яцун Віталія Івановича до Корольової Ольги Іва-
нівни, Корольової Анастасії Ігорівни про визнання угоди
купівлі-продажу дійсною, яке призначене до слухання
на 09.11.2016р. о 09 год. 30 хв. у залі № 209 суду за ад-
ресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних при-
чин, розгляд справи буде проведено за вашої відсутності
за наявними у справі доказами.

Суддя Леонов О. С.

Світловодський міськрайонний суд Кіровоградської області повідом-
ляє, що 23 листопада 2016 р. о 08.30 год. в приміщенні суду за адресою:
вул. Приморська, 48, м. Світловодськ, Кіровоградської обл. (суддя 
Волошина Н. Л.) відбудеться судове засідання по справі № 401/1886/16-ц,
2/401/851/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Шудегової Анастасії
Андріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідачка Шудегова Анаста-
сія Андріївна.

Московський районний суд міста Харкова викликає Гришненко
Ганну Василівну як відповідача по цивільній справі № 643/12501/16-ц
за позовом Філатова Ігоря Вікторовича про звернення стягнення та ви-
знання права власності, у судове засідання на 10.00 год. 04.11.2016
року, яке відбудеться за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 38-Е, каб.
30, зал судових засідань № 1.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Сиротников Р. Є.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тарасову
Галину Мефодіївну, 16.04.1961 р.н., Фейну Олену Олександрівну, 09.12.1984
р.н., як відповідачів в судове засідання по цивільній справі № 426/11798/16-ц
за позовною заявою Тарасова Віктора Федоровича до Тарасової Галини Ме-
фодіївни, Фейної Олени Олександрівни про визнання осіб такими, що втра-
тили право користуватися житловим приміщенням та про зняття з
реєстраційного обліку, що відбудеться 04 листопада 2016 року о 09.00 год.

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

Суддя О. М. Попова
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оголошення
ВІД КОМІТЕТУ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ

В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ
Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки повідомляє, що завер-

шено перший етап розгляду робіт, висунутих для участі у конкурсі зі здобуття Дер-
жавних премій України в галузі науки і техніки 2016 року.

Комітет звертається до наукових та науково-технічних організацій, наукових уста-
нов, підприємств, вищих навчальних закладів, учених та спеціалістів, широкої громад-
ськості з проханням узяти участь у обговоренні робіт і повідомити свою думку щодо
їх змісту та складу авторських колективів.

Відгуки та зауваження, а також матеріали громадського обговорення робіт і їх ав-
торських колективів просимо надсилати до 5 грудня 2016 року за адресою:

03680, м.Київ-150, вул. Антоновича, 51, Комітет з Державних премій України в галузі
науки і техніки.

Ваші коментарі можна залишити на відповідних сторінках веб-сайту Комітету за
адресою: www. kdpu-nt.gov.ua.

До участі у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки
допущено 21 роботу (в т.ч. 2 підручники):

1. Система ветеринарно-зоотехнічних заходів при лейкозі великої рогатої худоби
Представлено Національним науковим центром «Інститут експериментальної і клі-

нічної ветеринарної медицини».
Автори:
Бусол В.О., Мандигра М.С., Бащенко М.І., Достоєвський П.П., Горбатенко С.К., Ко-

валенко Л.В., Ярчук Б.М., Шваюн І.В.
2. Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання

компресорного устаткування нового покоління
Представлено Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України.
Автори:
Блюсс Б.О., Бондаренко Г.А., Жарков П.Є., Кирик Г.В., Лях М.М., Шевченко В.Г.
3. Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи
Представлено Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України.
Автори:
Сорокін В.М., Рибалочка А.В., Корнага В.І., Готра З.Ю., Мартіросова В.Г., Пастух І.І.,

Щиренко В.В., Нікітський Г.І.
4. Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки
Представлено публічним акціонерним товариством «Науково-виробниче об’єднання

«Київський завод автоматики імені Г.І.Петровського».
Автори:
Маляров С.П., Цірук В.Г., Таланчук П.М., Безвесільна О.М., Клименко О.І., 

Пономаренко А.І., Ільченко М.В.
5. Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних

систем
Представлено Харківським національним університетом імені В.Н. Каразіна.
Автори:
Катрич В.О., Нестеренко М.В., Горобець М.М., Бердник С.Л., Думін О.М., Почанін

Г.П., Дробахін О.О., Пєнкін Ю.М.
6. Методи оптимізації та комп’ютерні технології для моделювання і керування ін-

формаційними процесами та системами
Представлено Інститутом кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України.
Автори:
Бідюк П.І., Касьянов П.О., Кiсельова О.М., Крак Ю.В., Куляс А.І., Лебєдєва Т.Т., Се-

менова Н.В., Стецюк П.І.
7. Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фі-

зичної природи
Представлено Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Під-

стригача НАН України.
Автори:
Гачкевич О.Р., Попович В.С., Терлецький Р.Ф., Ясінський А.В., Харченко В.В., Чирков

О.Ю., Махненко О.В., Лобода В.В.
8. Створення засобів та технологій еферентної терапії на основі нанокремнезему
Представлено Вінницьким національним медичним університетом імені М.І. Пиро-

гова.
Автори:
Мороз В.М., Луцюк М.Б., Штатько О.І., Пипа Л.В., Бондар С.А., Бондарчук О.І., Віль-

цанюк О.А.
9. Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення
Представлено Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.
Автори:
Галунов М.З., Жмурін П.М., Лебедєв В.М.
10. Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріа-

лів в інноваційні технології підприємств машинобудування
Представлено Інститутом металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України.
Автори:
Панарін В.Є., Кіндрачук М.В., Лобода П.І., Тітов В.А., Івщенко Л.Й., Черепова Т.С.,

Коцюба В.Ю., Меркулов В.М.
11. Розробка та впровадження системи комплексного радіоекологічного моніто-

рингу України
Представлено державною установою «Інститут геохімії навколишнього середовища

НАН України».
Автори:
Барбашев С.В., Ковалець І.В., Євдін Є.О., Гаргер Є.К., Талерко М.М., Вітько В.І., Бур-

тняк В.М., Яцишин А.В.
12. Зниження антропогенного навантаження на водні ресурси України шляхом ство-

рення природоохоронних та ресурсозберігаючих технологій
Представлено Національним технічним університетом України «Київський політех-

нічний інститут».
Автори:
Астрелін І.М., Мєшкова-Клименко Н.А., Гомеля М.Д., Мітченко Т.Є., Радовенчик В.М.,

Епоян С.М., Кашковський В.І., Євдокименко В.О.
13. Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищ-

них газів в енергетичних установках
Представлено Інститутом газу НАН України.
Автори:
Жук Г.В., Гриценко А.В., Волков С.С., Кубенко С.Б., Северін О.С., Вербовський В.С.,

Недава О.А., Іванов Ю.В.
14. Соціально-психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи.
Представлено Інститутом соціології НАН України.
Автори:
Соболєва Н.І., Чепурко Г.І., Прилипко В.А., Логановський К.М., Павленко Т.О., Кор-

зун В.Н., Привалов Ю.О., Амджадін Л.М.
15. Карпатський регіон: актуальні проблеми та перспективи розвитку (монографія

у 8 томах)
Представлено державною установою «Інститут регіональних досліджень імені

М.І.Долішнього НАН України».
Автори:
Кравців В.С., Борщевський В.В., Іщук С.О., Мікула Н.А., Садова У.Я., Сторонянська І.З.,

Шевчук Л.Т., Шульц С.Л.
16. Енциклопедія історії України (у 10 томах)
Представлено Інститутом історії України НАН України.
Автори:
Боряк Г.В., Верстюк В.Ф., Віднянський С.В., Гуржій О.І., Зашкільняк Л.О., Лисенко

О.Є., Рубльов О.С., Юркова О.В.
17. Фотоніка напівпровідникових і діелектричних наноструктур
Представлено Інститутом електронної фізики НАН України.
Автори:
Ажнюк Ю.М., Гомоннай О.В., Джаган В.М., Кучмій С.Я., Носич О.Й., Строюк О.Л.,

Тарасов Г.Г., Юхимчук В.О.
18. Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандар-

тної моделі елементарних частинок
Представлено Інститутом ядерних досліджень НАН України.
Автори:
Здесенко Ю.Г., Даневич Ф.А., Кобичев В.В., Третяк В.І., Ковтун Г.П., Щербань О.П.,

Нагорна Л.Л., Тупіцина І.А.
19. Фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту орга-

нізму
Представлено Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології імені

Р.Є.Кавецького НАН України.
Автори:
Бережна Н.М., Потебня Г.П., Колеснік О.О., Коноваленко В.Ф., Лісовенко Г.С., Ді-

денко Г.В., Базась В.М., Храновська Н.М.
20. Підручник «Фармакологія»
Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто вищим державним

навчальним закладом України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ
України.

Автори:
Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Казак Л.І., Кава Т.В., Островська Г.Ю.,

Петрова Т.А., Рябушко М.М.
21. Підручник «Основи теорії електронних кіл»
Представлено Міністерством освіти і науки України, висунуто Національним універ-

ситетом «Львівська політехніка».
Автори:
Мандзій Б.А., Писаренко Л.Д., Стахів П.Г.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області
(87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за по-
зовом Сефербекової Ольги Володимирівни до Сефербекова Заіра Новру-
зовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Сефербеков Заір Новрузович, останнє відоме місце меш-
кання якого: вулиця 9-го Травня, будинок 20, квартира 4 в місті Маріуполі
Донецької області, викликається для участі у розгляді вищевказаної ци-
вільної справи по суті на 02 листопада 2016 року о 09-00 годині та 07 лис-
топада 2016 року о 09-00 годині, кабінет № 218.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність на підставі
документів, які є в матеріалах справи.

Суддя Мельник І. Г.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача: Безсмер-
тного Юрія Федоровича, останнє місце реєстрації якого: м. Київ, вул.
Вербицького, 24-А, кв. 16, в судове засідання, яке відбудеться
20.12.2016 року о 10 год. 10 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 
5-а, каб. 204, для участі у судовому розгляді цивільної справи за по-
зовом Печиборща Василя Васильовича до Безсмертного Юрія Федо-
ровича про стягнення боргу. При собі мати паспорт.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки
його до суду, справа може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний по-
відомити суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Шаргородський районний суд Вінницької області викликає в судове за-
сідання на 10.11.2016 року на 13 годину Кулика Віктора Вікторовича, Ку-
лика Володимира Вікторовича (останнє відоме місце проживання: вул.
Пролетарська, 7, с. Михайлівка Шаргородського району Вінницької об-
ласті) в якості відповідачів у цивільній справі №152/1436/16-ц за позовом
Чечельницької Ольги Володимирівни до Кулика Віктора Вікторовича, Ку-
лика Володимира Вікторовича про визнання особи такою, що втратила
право на користування житловим приміщенням. 

Явка відповідачів до Шаргородського районного суду Вінницької об-
ласті, що знаходиться за адресою: м. Шаргород Вінницької області, вул.
Героїв Майдану, 231, є обов’язковою. У випадку неявки відповідачів в су-
дове засідання справа буде розглянута за їх відсутності за наявними у ній
документами. 

Суддя Славінська Н. Л.

Марківський районний суд Луганської області викликає відповіда-
чів Кучерявого Дениса Олеговича, Кучерявого Олександра Олеговича
на судове засідання для розгляду цивільної справи за позовною за-
явою Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Екс-
прес-банк» до Кучерявого Дениса Олеговича, Кучерявого Олександра
Олеговича про солідарне стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського район-
ного суду Луганської області 02.11.2016 р. о 10-00 год. за адресою:
смт Марківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області. У разі неявки
в судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. Е. Дідоренко

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Ковбасенко Ка-
терину Миколаївну, 15.04.1990 р.н., про те, що 10 листопада 2016 року о 08 год.
30 хв. у приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за ад-
ресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12, буде слухатися в судовому
засіданні цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства «Ак-
центбанк» до Ковбасенко Катерини Миколаївни про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач — Ковбасенко Кате-
рина Миколаївна вважається повідомленою про час і місце розгляду справи і у
випадку її неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідачів по справі:

№ 409/2442/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Лавенюка
Олександра Володимировича про стягнення заборгованості, судове
засідання відбудеться 03.11.2016 року о 13.00 год. (резервна дата на
17.11.2016 року о 13.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, викликається як відповідач
Лавенюк Олександр Володимирович, останнє місце реєстрації: вул.
Красних Партизан, буд. 8, кв. 13, м. Лутугине Луганської області;

№ 409/2302/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Карнаухова
Олександра Геннадійовича про стягнення заборгованості, судове за-
сідання відбудеться 03.11.2016 року о 13.30 год. (резервна дата на
17.11.2016 року о 13.30 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, викликається як відповідач
Карнаухов Олександр Геннадійович, останнє місце реєстрації: вул.
Планова, буд. 80, м. Луганськ;

№ 409/2436/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Жоги Олексан-
дра Миколайовича про стягнення заборгованості, судове засідання
відбудеться 03.11.2016 року о 14.00 год. (резервна дата на 17.11.2016
року о 14.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2, викликається як відповідач Жога Олек-
сандр Геннадійович, останнє місце реєстрації: вул. Миру, 54-А, сел.
Ш. Проток, Лутугинський район, Луганська область;

№ 409/2438/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Богачова Сергія
Григоровича про стягнення заборгованості, судове засідання відбу-
деться 03.11.2016 року о 14.30 год. (резервна дата на 17.11.2016 року
о 14.30 год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт Білоку-
ракине, пл. Шевченка, 2, викликається як відповідач Богачов Сергій
Григорович, останнє місце реєстрації: вул. Фурманова, буд. 4, кв. 2м,
с. Успенка, Лутугинський район Луганської області;

№ 409/2439/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Смелянської
Світлани Володимирівни про стягнення заборгованості, судове засі-
дання відбудеться 03.11.2016 року о 15.00 год. (резервна дата на
17.11.2016 року о 15.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, викликається як відповідач
Смелянська Світлана Володимирівна, останнє місце реєстрації: вул.
Победоносна, буд. 19, кв. 160, м. Луганськ.

У випадку неявки відповідачів справи буде розглянуто за їх відсут-
ності за наявними доказами.

Суддя О. Ю. Максименко

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Гвоздецького
Івана Володимировича, 02.01.1986 р.н., про те, що 10 листопада 2016 року о 08
год. 10 хв. у приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за
адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12, буде слухатися в судо-
вому засіданні цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Гвоздецького Івана Володимировича про
стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач — Гвоздецький Іван
Володимирович вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у
випадку його неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Теребовлянський районний суд Тернопільської області викликає у су-
дове засідання, яке відбудеться 09 листопада 2016 року о 14.00 годині в
приміщенні Теребовлянського районного суду Тернопільської області за
адресою: Тернопільська область, 48100, м.Теребовля, вул. Князя Василька,
116, Ольшанського Петра Володимировича (останнє відоме місце реєстра-
ції: Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Великий Говилів, вул. Шев-
ченка, буд. 3) в якості відповідача по цивільній справі № 606/1652/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ольшанського Петра Володимировича
про стягнення заборгованості.

Суддя І. Б. Марціцка

Теребовлянський районний суд Тернопільської області викликає у су-
дове засідання, яке відбудеться 09 листопада 2016 року об 11.00 годині в
приміщенні Теребовлянського районного суду Тернопільської області за
адресою: Тернопільська область, 48100, м.Теребовля, вул. Князя Василька,
116, П’ятничко Руслана Ярославовича (останнє відоме місце реєстрації:
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, с. Дарахів, вул. Старікова, буд.
7) в якості відповідача по цивільній справі № 606/1719/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до П’ятничко Руслана Ярославовича про стягнення
заборгованості.

Суддя І. Б. Марціцка

Білокуракинський районний суд Луган-

ської області повідомляє, що 05.10.2016 року

розглянуто цивільну справу №409/1989/16-ц

за позовною заявою Смолянського Олексан-

дра Владиславовича до Луганської міської

ради про визнання права власності в порядку

спадкування та винесено заочне рішення про

задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що
розгляд апеляційної скарги Товариства з обме-
женою відповідальністю «Інтервіамонт» на рі-
шення Деснянського районного суду м. Києва від
13 липня 2016 року в справі за позовом Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «Інтервіа-
монт» до Кредісової Лідії Миколаївни, Кредісова
Анатолія Івановича, третя особа: Товариство з
обмеженою відповідальністю «Аверс-Сіті» про
стягнення заборгованості, відбудеться в примі-
щенні Апеляційного суду м. Києва (вул. Со-
лом’янська, 2а) 24 листопада 2016 року о 14
годині 00 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт або
інший документ, який посвідчує особу.

Суддя В. В. Саліхов

Біловодський районний суд Луганської об-
ласті викликає відповідача по справі
№408/1439/16-ц (2/408/756/16) за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро
України до Моісеєнка Івана Захаровича 
(м. Ровеньки Луганської області) про відшко-
дування в порядку регресу витрат, пов’язаних
з виплатою страхового відшкодування.

Судове засідання відбудеться 09.11.2016
року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Голосіївський районний суд м. Києва ви-

кликає у судове засідання відповідача Хачат-

рян Мкртича Ашотовича, який проживає за

адресою: 03187, м. Київ, вул. Заболотного,

буд. 78, кв.44, по цивільній справі за позовом

ПАТ «Альфа-Банк» до Хачатрян Мкртича

Ашотовича про стягнення заборгованості,

слухання по справі призначено на 24.01.2017

року об 11:00 годині. Адреса суду: м. Київ

вул. П. Потєхіна, 14-А, каб. 13.

Суддя О. Л. Хоменко

Красноармійський міськрайонний суд До-
нецької області (85302, м. Покровськ, вул.
Європейська, 20) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Альфа Банк» про стягнення
заборгованості за кредтитним договором.

Відповідач Сорока Сергій Валерійович ви-
кликається на 10 листопада 2016 року о 10:30
год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

У Подільському районному суді м. Києва
02.11.2016 р. о 09 год. 00 хв. під головуванням
судді Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Вітковської Ольги Іванівни,
Клімової Галини Василівни до Рудавського Ва-
силя Олександровича про визнання недійсним та
скасування державного акта на право приватної
власності на землю, третя особа: Департамент
земельних ресурсів виконавчого органу Київ-
ської міської ради (Київська міська державна ад-
міністрація).

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі)
в судове засідання обов’язкова. При неявці від-
повідача — справа буде слухатись за його від-
сутності згідно зі ст.169  ЦПК України.

Суддя B. C. Декаленко

У Подільському районному суді м. Києва 24 листопада 2016 року

о 09 год. 30 хв. під головуванням судді Богінкевич С. М. буде розгля-

датись цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товарис-

тва «Банк «Фінанси та Кредит» до Кобзар Людмили Анатоліївни про

стягнення заборгованості. Явка вищезазначених осіб (сторін по

справі) у судове засідання обов’язкова.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засідання
Зубко Вероніку Володимирівну як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/4093/16 (756/7378/16-ц) за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до
Зубко Вероніки Володимирівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11 листопада 2016 р. о 12.30 годині
в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адресою: 
м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов
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Новопсковский районний суд Луганської області повідомляє
про те, що по цивільних справах за позовами ПАТ КБ «При-
ватбанк», ПАТ «Акцентбанк» до:
1. 420/1087/14-ц Головко Дмитро Володимирович 07.04.2015
2. 420/1290/14-ц Косогоров Володимир Генадійович
07.04.2015
3. 420/1191/14-ц Якушева Тетяна Сергiївна 07.04.2015
4. 420/1195/14-ц Смирна Галина Олександрівна 07.04.2015
5. 420/1110/14-ц Істоміна Наталія Володимирівна 07.04.2015
6. 420/1185/14-ц ФОП Портна Катерина Миколаївна 07.04.2015
7. 420/1289/14-ц Козиренко Вiктор Георгiйович 07.04.2015
8. 420/1201/14-ц Дроговоз Ганна Юріївна 07.04.2015
9. 420/1306/14-ц Шаравіна Лариса Миколаївна 07.04.2015
10. 420/1291/14-ц Яремчук Євгенія Василівна 07.04.2015
11. 420/1293/14-ц Гура Роман Миколайович 08.04.2015
12. 420/1123/14-ц Степановська Ольга Олександрівна 08.04.2015
13. 420/1186/14-ц Георгийчук Сергій Дмитрович 08.04.2015
14. 420/1177/14-ц Корольов Роман Ілліч 08.04.2015
15. 420/1204/14-ц Ніколенко Микола Миколайович 08.04.2015
16. 420/1339/14-ц Кириленко Віталій Володимирович 08.04.2015
17. 420/1158/14-ц Губка Антон Вікторович 08.04.2015
18. 420/1308/14-ц Байкієв Олександр Фяридович 08.04.2015
19. 420/1267/14-ц Чернуха Сергій Леонідович 08.04.2015
20. 420/1303/14-ц Бутков Олег Анатолійович 08.04.2015
21. Алімова Таїса Василівна 09.04.2015
22. Корнієнко Андрій Володимирович 09.04.2015
23. 420/1114/14-ц Махненко  Анатолій  Олександрович 09.04.2015
24. Стрекаловських Олексій Геннадійович 09.04.2015
25. 420/1425/14-ц Демчук Станіслав Євгенович 09.04.2015
26. 420/1128/14-ц Філіппов Леонід Вікторович 09.04.2015
27. 420/1120/14-ц Коготько Дмитро Олександрович 09.04.2015
28. 420/1127/14-ц Пилинь Максим Вікторович 09.04.2015
29. 420/1243/14-ц Черкашин Валерiй Володимирович 09.04.2015
30. 420/1454/14-ц Майкова Світлана Дмитрівна 09.04.2015
31. 420/1176/14ц Лук’яненко Вадим Сергійович 09.04.2015
32. 420/1254/14-ц Попова Наталія Миколаївна 09.04.2015
33. 420/1083/14-ц Шафоростов Дмитро Володимирович 10.04.2015
34. 420/1089/14-ц ФОП Каналов Елхан Фаік Огли 10.04.2015
35. 420/1075/14-ц Руденко Світлана Петрівна 10.04.2015
36. 420/1093/14-ц Сметанiн Вiталiй Володимирович 10.04.2015
37. 420/1305/14-ц Айвас Юрiй Олексiйович 10.04.2015
38. 420/1084/14-ц Шаповалов Роман Олександрович 10.04.2015
39. 420/1164/14-ц Юрченко Сергій Юрійович 10.04.2015
40. 420/1304/14-ц Лукашенко Оксана Петрівна 10.04.2015
41. 420/1338/14-ц Парфіленко Таісія Сергіївна 10.04.2015
42. 420/1210/14-ц Бондарчук Надія Іванівна 10.04.2015
43. 420/1433/14 Перцева Свiтлана Олександрiвна 10.04.2015
44. 420/1424/14ц Якубенко Олександр Васильович 10.04.2015
45. 420/1432/14ц Улановська Ганна Вiкторiвна 10.04.2015
46. 420/1282/14-ц Буслюк Валентин Федорович 14.04.2015
47. Мазуров Олег Петрович 14.04.2015
48. 420/1182/14-ц Баришев Юрiй Васильович 14.04.2015
49. 420/1203/14 Шиганов Олег Анатолійович 14.04.2015
50. 420/1183/14-ц  Терещенко Олексій Олександрович 14.04.2015
51. 420/1190/14-ц Дячок Денис Олександрович 14.04.2015
52. 420/1272/14-ц Кузьмінов Ігор Євгенович 14.04.2015
53. 420/1193/14-ц Краснобаєв Іван Миколайович 14.04.2015
54. 420/1270/14-ц Кравченко Євген Юрійович 14.04.2015
55. Золотова Дарiя Олександрiвна 14.04.2015
56. 420/1255/14-ц Немченко Іван Олексійович 14.04.2015
57. 420/1268/14-ц Бесчастний Сергій Іванович 14.04.2015
58. 420/1171/14-ц Клопов Геннадій Олександрович 14.04.2015
59. 420/1094/14-ц Чагін Ігор Олександрович 15.04.2015
60. 420/1405/14-ц Петренко Олена Василівна 15.04.2015
61. 420/1251/14-ц Бондаренко Костянтин Веніамінович 15.04.2015
62. 420/1219/14-ц Сухаревський Сергій Юрійович 15.04.2015
63. 420/1426/14-ц Под’янов Олександр Миколайович 15.04.2015
64. 420/1462/14-ц Машков Олександр Вікторович 15.04.2015
65. 420/1461/14-ц Мальщевський Олександр Миколайович
15.04.2015
66. 420/1412/14-ц Рішко Ігор Ігорович 15.04.2015
67. 420/1451/14-ц Щербатенко Анатолій Вікторович 15.04.2015
68. 420/1257/14-ц Мамедов Магомед Гюльмамед огли
16.04.2015
69. 420/1252/14-ц Шевердін Костянтин Васильович 16.04.2015
70. 420/1218/14-ц Шемет Аліна Сергіївна 16.04.2015
71. 420/1232/14-ц Єрмошенко Сергій Валентинович 16.04.2015
72. 420/1157/14-ц Сотнік Олег Васильович 16.04.2015
73. 420/1217/14-ц Новодворський Володимир Володимирович
16.04.2015
74. 420/1271/14-ц Болдишев Вадим Петрович 17.04.2015
75. 420/1077/14-ц Кіняшов Сергій Володимирович 17.04.2015
76. 420/1078/14-ц Денисов Андрій Миколайович 17.04.2015
77. 420/1082/14-ц Михайлов Сергій Iванович 17.04.2015
78. 420/1095/14-ц Вільженко Дмитро Валерійович 17.04.2015
79. Межинський Олексiй Олександрович 17.04.2015
80. 420/1160/14-ц Березіна Світлана Павлівна 17.04.2015
81. 420/1162/14-ц Лавочкіна Іляна Анатоліївна 17.04.2015
82. 420/602/15-ц Лазаревич Євген Петрович 20.04.2015
83. 420/598/15-ц Нескоромний Сергій Володимирович
20.04.2015
84. 420/604/15-ц Балицький Роман Юрійович 20.04.2015
85. 420/736/15-ц Новоселецька Ольга Василівна 15.05.2015
86. 420/620/15-ц Фролов Сергій Євгенович 15.05.2015
87. 420/624/15-ц Апалонова Наталія Миколаївна 15.05.2015
88. 420/626/15-ц Карелін Василь Леонідович 15.05.2015
89. 420/622/15-ц Корнета Сергій Вікторович 15.05.2015
90. 420/704/15ц Овчиннікова Ольга Вікторівна 18.05.2015
91. 420/642/15-ц Березін Вадим Володимирович 18.05.2015
92. 420/628/15-ц Русавська Валентина Миколаївна 18.05.2015
93. 420/709/15-ц Улєйська Галина Володимирівна 18.05.2015
94. 420/725/15ц Семенчук Станіслав Степанович 19.05.2015
95. Слободян Олег Юрійович 19.05.2015
96. 420/655/15-ц Олійник Володимир Олександрович 19.05.2015
97. 420/631/15-ц Бартош Олександр Миколайович 19.05.2015
98. 420/647/15-ц Кравцов Сергій Олександрович 20.05.2015
99. 420/733/15-ц Лімарєва Інесса Олександрівна 20.05.2015
100. 420/735/15-ц Чмельов Олександр Олексійович 20.05.2015
101. 420/648/15-ц Митрофанов Євгеній Анатолійович 20.05.2015
102. 420/731/15ц Кадушкiна Галина Дмитрiвна 20.05.2015
103. 420/836/15-ц Науменко Юлія Олексіївна 21.05.2015
104. 420/778/15-ц Плешивцев Микола Миколайович 25.05.2015
105. 420/760/15-ц Кравченко Олександр Олександрович
25.05.2015
106. Хоменко Олександр Геннадійович 25.05.2015
107. Суханова Наталія Анатоліївна 25.05.2015
108. Бєляков Володимир Іванович 25.05.2015
109. 420/748/15-ц Рябий Іван Вікторович 25.05.2015
110. 420/814/15-ц Дідик Сергій Петрович 26.05.2015
111. 420/757/15-ц Ключкін Едуард Іванович 26.05.2015
112. 420/817/15-ц Голяк Борис Сергійович 26.05.2015
113. Єфремов Олександр Іванович 27.05.2015
114. 420/832/15-ц Бурикин Олександр Валерійович 27.05.2015
115. Заболотських Людмила Іванівна 27.05.2015
116. Ошиєвський Денис Миколайович 27.05.2015
117. Комарова Ганна Михайлівна 02.06.2015
118. 420/955/15-ц Булкин Олександр Іванович 02.06.2015
119. 420/994/15-ц Магденко Тетяна Павлівна 03.06.2015
120. Ключка Олена Вікторівна 11.06.2015
121. 420/1069/15-ц Лохинова Людмила Вікторівна 11.06.2015
122. 420/1066/15-ц Горєлов Олександр Євгенович 11.06.2015

123. 420/1073/15-ц Богатищев Едуард Юрійович 11.06.2015
124. Подтикалов Олександр Григорійович 11.06.2015
125. Прокопчук Олена Іванівна 11.06.2015
126. Гусейнов Октай Фарман Огли 19.06.2015
127. 420/1189/15-ц Комлик Олег Анатолійович 19.06.2015
128. 420/713/15-ц Сокирка Валентина Стефанівна 22.06.2015
129. 420/618/15-ц Алексеєва Марина Іванівна 22.06.2015
130. 420/644/15-ц Золкіна (Горбатова) Алла Євгенівна 22.06.2015
131. 420/640/15ц Сухаревська Ольга Леонідівна 23.06.2015
132. Новиков Андрій Анатолійович 07.07.2015
133. 420/931/15-ц Редько Євген Олександрович 07.07.2015
134. Чехутський Микита Олексійович 02.07.2015
135. Зубкова Олена Володимирівна 02.07.2015
136. 420/1318/15-ц Климус Сергій Іванович 02.07.2015
137. Бусел Вячеслав Григорович 02.07.2015
138. 420/1379/15-ц Резніченко Наталія Дмитріївна 03.07.2015
139. 420/846/15-ц Єфремов Віталій Сергійович 06.07.2015
140. 420/1215/15-ц Давидова Оксана Миколаївна 06.07.2015
141. 420/880/15-ц Бойко Олексій Сергійович 06.07.2015
142. 420/1227/15-ц Костогриз Артем Юрійович 07.07.2015
143. Лимаренко Катерина Іванівна 07.07.2015
144. 420/1289/15-ц Дуда Руслан Михайлович 07.07.2015
145. Іванченко Ірина Миколаївна 09.07.2015
146. Шаптала Максим Володимирович 09.07.2015
147. 420/1383/15-ц Тупікова Світлана Юріївна 09.07.2015
148. 420/1363/15-ц Кисельова Любов Дмитрівна 09.07.2015
149. 420/1371/15-ц Бузякова Ірина Миколаївна 09.07.2015
150. Бібік Галина Іванівна 09.07.2015
151. 420/1362/15-ц Ільваков Олександр Євгенович 09.07.2015
152. 420/1417/15ц Овчаренко Олександр Вікторович 10.07.2015
153. 420/1392/15-ц Пархоменко Ігор Миколайович 10.07.2015
154. Соколова Наталія Петрівна 10.07.2015
155. 420/1390/15-ц Ковальова (Кулик) Тетяна Михайлівна
10.07.2015
156. 420/1389/15-ц Гетьман Зореслав Олексійович 10.07.2015
157. Заров Петро Георгійович 13.07.2015
158. Загрійчук Людмила Вікторівна 13.07.2015
159. 420/1209/15-ц Єгоров Денис Миколайович 13.07.2015
160. 420/1213/15-ц Остапенко Тетяна Вікторівна 13.07.2015
161. Захарова Тетяна Сергіївна 13.07.2015
162. 430/1322/15ц Дернова Олена Олександрівна 13.07.2015
163. 420/1235/15-ц Скрипкін Юрій Олександрович 14.07.2015
164. 420/1264/15-ц Боюк Сергій Анатолійович 14.07.2015
165. Палєєва Тетяна Миколаївна 14.07.2015
166. 420/1430/15-ц Бондар Олена Володимирівна 14.07.2015
167. 420/1473/15-ц Миргородський Віктор Васильович
14.07.2015
168. 420/1237/15-ц Клепіков Дмитро Геннадійович 14.07.2015
169. 420/1495/15-ц Ложичевська Оксана Миколаївна
15.07.2015
170. 420/1493/15-ц Шатохіна Наталія Олегівна 15.07.2015
171. 420/1533/15-ц Лєжнєва Галина Зінов’ївна 15.07.2015
172. 420/1483/15-ц Матвєєв Степан Володимирович 15.07.2015
173. 420/1484/15-ц Радукан Наталія Василівна 15.07.2015
174. 420/1497/15-ц Зятьков Руслан Михайлович 16.07.2015
175. 420/1492/15-ц Вощина Євген Валентинович 16.07.2015
176. 420/1491/15-ц Блинов Денис Вікторович 16.07.2015
177. 420/1500/15-ц Єфимова Зінаїда Володимирівна 16.07.2015
178. Кулакова Людмила Володимирівна 16.07.2015
179. 420/1434/15-ц Мамай Віктор Якович 16.07.2015
180. 420/1499/15-ц Смирнов Володимир Вікторович 20.07.2015
181. 420/1503/15-ц Весенко Ольга Олексіївна 20.07.2015
182. 420/1498/15-ц Якубець Павло Олександрович 20.07.2015
183. 420/1123/15-ц Кузьмін Микола Іванович 20.07.2015
184. 420/1505/15-ц Ващенко Микола Михайлович 20.07.2015
185. 420/1571/15-ц Баранов Віктор Анатолійович 21.07.2015
186. 420/1553/15-ц Третьяков Олександр Володимирович
21.07.2015
187. 420/892/15-ц Клименко Євген Вікторович 21.07.2015
188. 420/1577/15-ц Земляна Ольга Олександрівна 22.07.2015
189. 420/1036/15-ц Шаляпіна Любов Олексіївна 23.07.2015
190. 420/969/15-ц Бітюцька Катерина Валентинівна 23.07.2015
191. 420/1604/15-ц Ровніков Олег Валерійович 23.07.2015
192. 420/1035/15-ц Рішко Катерина Вікторівна 23.07.2015
193. 420/1203/15-ц Уварова Юлія Сергіївна 23.07.2015
194. 420/1239/15-ц Лемешко Сергій Анатолійович 24.07.2015
195. 420/1244/15-ц Єршов Павло Iванович 24.07.2015
196. 420/1142/15-ц Мішина Любов Іванівна 24.07.2015
197. 420/1261/15-ц Дзюба Інна Вікторівна 24.07.2015
198. 420/1598/15-ц Барабаш Олег Михайлович 27.07.2015
199. 420/1596/15-ц Планида Олександр Анатолійович
27.07.2015
200. 420/1599/15-ц 99H8VE - Кожемяка Любов Євгенівна
27.07.2015
201. 420/1607/15-ц Столба Ірина Валеріївна 27.07.2015
202. 420/1656/15-ц Ющенко Валентина Миколаївна 28.07.2015
203. 420/1654/15-ц Мальцева Олена Володимирівна 28.07.2015
204. 420/1648/15-ц Голобородько Олександр Костянтинович
28.07.2015
205. 420/1640/15-ц Бережной Євген Володимирович 28.07.2015
206. Антонов Анатолій Петрович 28.07.2015
207. 420/1635/15-ц Панфілова Дар’я Анатоліївна 28.07.2015
208. 420/834/15-ц Овчаренко Сергій Анатолійович 31.07.2015
209. 420/1284/15-ц Зімбицький Андрій Леонідович 31.07.2015
210. 420/852/15-ц Соломіна Олена Володимирівна 31.07.2015
211. 420/838/15-ц Сапєльнікова Тетяна Володимирівна
31.07.2015
212. 420/1863/15-ц Степанчук Тетяна Станіславівна 31.07.2015
213. Ковальчук Андрій Михайлович 20.08.2015
214. 420/1923/15-ц Овечкіна Римма Равиліївна 20.08.2015
215. 420/1935/15ц Пілецька Наталія Олександрівна 20.08.2015
216. 420/1967/15-ц Швець Світлана Григоріївна 21.08.2015
217. 420/1965/15-ц Фесюк Іван Вікторович 21.08.2015
218. 420/1919/15-ц Зуєв Валерій Олександрович 21.08.2015
219. 420/1917/15-ц Микитенко Святослав Ігорович 21.08.2015
220. 420/1942/15-ц Лапін Семен Миколайович 26.08.2015
221. 420/1962/15-ц Сенченко Ірина Вікторівна 26.08.2015
222. Лайтер Марина Василівна 26.08.2015
223. 420/1964/15-ц Саідов Сергій Сергійович 27.08.2015
224. 420/1941/15-ц Глотов Руслан Олександрович 27.08.2015
225. 420/1945/15-ц Тіщенко Іван Олексійович 28.08.2015
226. Голубенко Анатолій Георгійович 28.08.2015
227. 420/2415/15-ц Півень Роман Іванович 02.10.2015
228. 420/2448/15-ц Пряникова Людмила Іванівна 27.10.2015
229. 430/653/14-ц Паршиков Микола Миколайович 03.11.2015
230. 430/1104/14-ц Корнілова Ірина Іванівна 03.11.2015
231. 430/979/14-ц Процюк Тетяна Олександрівна 03.11.2015
232. 430/982/14-ц Мелікян  Світлана Миколаївна 03.11.2015
233. 430/1051/14-ц Михайлiченко Роман Миколайович
03.11.2015
234. 430/992/14-ц Iванова Наталiя Олександрiвна 04.11.2015

Суддя Ю. О. Бондар

про стягнення заборгованості  судом були ухвалені заочні рі-
шення, позовні вимоги задоволені повністю або частково.
Одночасно роз`яснюємо відповідачам по справах, що заочне

рішення може бути переглянуто Новопсковським  районним
судом Луганської обл. шляхом подання відповідачем заяви
про перегляд заочного рішення до цього суду протягом де-
сяти днів з дня опублікування цього оголошення.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідачів по справі:

— № 409/2271/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Шапова-
лова Олексія Івановича про стягнення заборгованості, судове засі-
дання відбудеться 02.11.2016 року о 13-00 год. (резервна дата на
16.11.2016 року о 13-00 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, викликається відповідач
Шаповалов Олексій Іванович, останнє місце реєстрації: вул. Радян-
ська, буд. 271 с. Успенка Лутугинського району Луганської області;

— № 409/2282/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Гарькавої
Вікторії Леонідівни про стягнення заборгованості, судове засідання
відбудеться 02.11.2016 року о 15-30 год. (резервна дата на
16.11.2016 року о 15-30 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, викликається відповідач
Гарькава Вікторія Леонідівна, останнє місце реєстрації: кв. Ленін-
ського Комсомолу, буд. 7-А, кв. 85, м. Луганськ;

— № 409/2281/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Довбні
Олександра Броніславовича про стягнення заборгованості, судове
засідання відбудеться 02.11.2016 року о 14-30 год. (резервна дата
на 16.11.2016 року о 15-00 год.) в  залі суду  за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, викликається відповідач
Довбня Олександр Броніславович, останнє місце реєстрації: вул.
Комсомольська, буд. 4, кв. 2, м. Лутугине Луганської області;

— № 409/2279/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Приймак
Наталії Вікторівни про стягнення заборгованості, судове засідання
відбудеться 02.11.2016 року о 14-30 год. (резервна дата на
16.11.2016 року о 14-30 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, викликається відповідач
Приймак Наталія Вікторівна, останнє місце реєстрації: кв. Гайового,
буд. 12, кв. 7, м. Луганськ;

— № 409/2275/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Константі-
нова Миколи Володимировича про стягнення заборгованості, судове
засідання відбудеться 02.11.2016 року о 14-00 год. (резервна дата
на 16. 11.2016 року о 14-00 год.) в залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, викликається відповідач
Константінов Микола Володимирович, останнє місце реєстрації:
пров. Кравченко, буд. 10, м. Луганськ;

— № 409/2272/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Журбіни
Інни Олександрівни про стягнення заборгованості, судове засідання
відбудеться 02.11.2016 року о 13-30 год. (резервна дата на
16.11.2016 року о 13-30 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, викликається відповідач
Журбіна Інна Олександрівна, останнє місце реєстрації: вул. Дружби,
буд. 11, кв. 56, смт Біле, Лутугинський район Луганської області.

У випадку неявки відповідачів справи буде розглянуто за їх від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю. 

Сколівський районний суд Львівської
області викликає Жалівціва Андрія Во-
лодимировича в судове засідання як
відповідача у цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «Приват Банк» до
Жалівціва Андрія Володимировича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16
год. 45 хв. 10.11.2016 р. у приміщенні
суду за адресою: м. Сколе, вул. Д. Га-
лицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Жалів-
ціва Андрія Володимировича справу
буде розглянуто за його відсутності на
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Слов’янський міськрайонний суд До-
нецької області (84100, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до:

Назаренка Олександра Олександровича
про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Назаренко Олександр Олександро-
вич, 29.07.1954 року народження, останнє
відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, вул. Плеханова, б. 59
«А», викликається на 04 листопада 2016
року на 08 годину 10 хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова H. О.

Київський районний суд м. Одеси
викликає Чернавіна Сергія Леонідо-
вича як відповідача у цивільній справі
№ 520/10909/16-ц за позовом Черна-
віної Галини Володимирівни до Чер-
навіна Сергія Леонідовича про
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 23
листопада 2016 р. о 10 годині 40 хви-
лин під головуванням судді Прохо-
рова в приміщенні Київського
районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб.
244. Явка відповідача обов’язкова. У
випадку його неявки в судове засі-
дання справа може бути розглянута
за його відсутності.

Суддя П. А. Прохоров

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 07.11.2016 р. 
о 08-30 год. за адресою: Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до
судді Савіна О. І. відповідача Білого Віктора Вікторо-
вича у цивільній справі № 486/409/16-ц за позовною
заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Білого Віктора Вік-
торовича про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто
без його участі за наявними доказами у справі. 

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 08.11.2016 р. 
о 09-00 год. за адресою: Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3 А, до
судді Савіна O. І. відповідача Мурзіну Зінаїду Олек-
сіївну у цивільній справі № 486/645/16-ц за позов-
ною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Мурзіної
Зінаїди Олексіївни про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто
без його участі за наявними доказами у справі.

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 09.11.2016 р. 
о 09-00 год. за адресою: Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до
судді Савіна O. І. відповідача Журбенка Євгена Вік-
торовича у цивільній справі № 486/637/16-ц за по-
зовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Журбенка
Євгена Вікторовича про стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто
без його участі за наявними доказами у справі. 

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 10.11.2016 р. 
о 09-00 год. за адресою: Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, до
судді Савіна О. І. відповідача Крамаренка Дмитра
Миколайовича у цивільній справі № 486/521/16-ц за
позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Крама-
ренка Дмитра Миколайовича про стягнення забор-
гованості.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто
без його участі за наявними доказами у справі. 

Франківський районний суд м. Львова (м. Львів,

вул. Героїв Крут, 1-В) викликає Волкова Тимофія

Олександровича, останнє відоме місце реєстрації: 

м. Львів, вул. Рівна, 21/17, у судове засідання, що

відбудеться 08.11.2016 року о 09 год. 30 хв., та по-

переджає, що у випадку Вашої неявки в дане судове

засідання справа буде заслухана у Вашій відсутності.

Суддя Ванівський Ю. М.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в
якості відповідача Ваваєва Сергія Львовича за позо-
вом Чекан Юрія Миколайовича до Ваваєва Сергія
Львовича про стягнення матеріальної та моральної
шкоди. Судове засідання відбудеться 16.11.2016 р.
об 11 год. 00 хв. у приміщенні Суворовського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Чорноморського козацтва, 68, зала судових засідань 
№ 8. У разі неявки Ваваєва Сергія Львовича судове
засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Конотопський міськрайонний суд Сумської об-
ласті викликає Денисенка Олексія Івановича як від-
повідача по цивільній справі №2/577/1474/16 за
позовом Моторного (транспортного) страхового
бюро України до Денисенка Олексія Івановича про
відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних
з виплатою страхового відшкодування, в судове за-
сідання, яке відбудеться 18 листопада 2016 року о
09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Сумська
область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. 10, тел. 
2-63-04. При собі необхідно мати паспорт.

Суддя Т. А. Буток 

Гребінківський районний суд Полтавської області ви-
кликає Задорожну Світлану Віталіївну, 14.06.1968 року
народження, як відповідача (останнє відоме місце реєс-
трації: вул. Незалежності, буд. 8, кв. 1, м. Гребінка, По-
лтавська область) у справі за позовом публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Задорожної Світлани Віталіївни про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться о 09-20 год.
31 жовтня 2016 року у приміщенні суду за адресою: По-
лтавська область, м. Гребінка, вул. Ярослава Мудрого, 4.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя Л. М. Федорак
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 28 жОВТНЯ

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

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

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Капличка постане 
на лінії розмежування

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

УКРАЇНА НЕПОДІЛЬНА. На пішохідному переході, який діє
на лінії розмежування з непідконтрольною «республікою» у
Станиці Луганській, цими днями з’явилася православна кап-
личка — як маленький символ великої надії всіх українців на
духовну та територіальну єдність України. Її привіз сюди  голо-
ва Рівненської облдержадміністрації Олексій Муляренко, який
на чолі  делегації побував на Луганщині.

— Постійні обстріли, зруйновані будинки, люди, доведені до
відчаю. Важко дивитися, як вони, пригнічені, долають напів-
зруйнований міст, що тепер нас розділяє. Тому дуже важливо,
щоб в Україні їх зустрічали з
добром, щоб люди відчували:
нам дуже болять їхні проблеми,
—  каже Олексій Муляренко. —
Своєрідним промінчиком надії
нехай будуть наші каплички, —
у них вклали душі рівненські
майстри. 

Ще одну разом із луганчана-
ми встановимо в Попасній.

А жителі поліського Рокитнів-
ського району Рівненщини до-
поможуть відбудувати 200-літ-
ній православний храм у Но-
вопсковському районі Луган-
щини, а також долучаться до
відновлення його інфраструк-
тури. Принаймні це передбачено угодою про співпрацю, яку
уклали керівники згаданих районів під час   візиту на Луган-
щину. Справді, на сході нашої країни небагато храмів, а мирні
жителі потребують не лише матеріальної, а й потужної духов-
ної підтримки.

За словами керівника Луганщини Юрія Гарбуза, таку під-
тримку люди сприймають дуже чутливо.

До речі, перебування на сході стало продовженням ініційо-
ваної Олексієм Муляренком акції «Не будь байдужим»: понад
60 тонн гуманітарної допомоги з Рівненщини 1 вересня   на-
діслано на Луганщину. То були не лише продукти, а й виготов-
лені жителями краю символи православної віри. Влітку 350 ді-
тей та 20 учителів зі сходу набралися сил та духовності в оз-
доровчих закладах нашого гостинного краю. Тут на них  чека-
ють завжди. 
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Краєзнавці провели плідний форум
Микола МАХІНЧУК 

для «Урядового кур’єра»

ПОДВИЖНИЦТВО. V Все -
український історико-культу-
рологічний форум «Сікорські
читання» традиційно відбувся
днями у Переяслав-Хмель-
ницькому педуніверситеті іме-
ні Григорія Сковороди. Крає -
знавці й музейники звітували
своїми набутками у продов-
женні справи колеги-подвиж-
ника, Героя України Михайла
Івановича Сікорського. 

Звітували і ділилися плана-
ми на майбутнє, незважаючи
на складні часи українського
сьогодення, коли бракує дер-
жавної підтримки, коли фінан-
сова скрута утруднює пошуко-
ву роботу і наповнення скар-
бниць нашої історії та духов-
ності. 

Та все-таки на форумі були
представлені неабиякі здобут-
ки у цій справі. Голова Націо-

нальної спілки краєзнавців Ук-
раїни Олександр Реєнт назвав
імена кращих невтомних енту-
зіастів примноження музейних
скарбів та авторів солідних до-
сліджень і видань історико-
культурологічного спрямуван-
ня, які стали цьогорічними
лауреатами премії НСКУ імені
Сікорського. Це директор Ма-
невицького краєзнавчого му-
зею П.М. Хомич та його коле-
га — очільник Рокитнівського
музею історії сільського госпо-
дарства Волині О.М. Середюк;
директор музею «Освіта При-
карпаття» з Івано-Франківщи-
ни А-Ю. М. Угорчак та дирек-
тор Національної наукової
сільськогосподарської бібліо-
теки НААН В.А. Вергунов; де-
кан факультету політології та
права столичного Національ-
ного педуніверситету імені
М.П. Драгоманова Б.І. Андру-
сишин і дослідниця народної
культури Переяславщини Л.О.

Годліна.  Науково-краєзнавча
частина форуму була пред-
ставлена дослідженнями істо-
ричних пам’яток Переяслав-
щини. Свого часу ними ціка-
вився Тарас Шевченко. 

Вони лягли рядками в кіль-
ка безсмертних творів Кобза-
ря, ввійшли в нашу пам’ять
його замальовками легендар-
них козацьких сіл Андруші та
В’юнище. Велика дяка йому
за це. 

Бо за радянських часів ці
села, як і знакові Трахтемирів,
Зарубинці та інші, були затоп-
лені Канівським водосхови-
щем. І ось тепер місцеві крає -
знавці та їхні меценати пред-
ставили на форумі цікаве ви-
дання про одне з них — «Село
Андруші на Переяславщині». 

На підході й інші видання —
про всі затоплені села і не ли-
ше про них. Люди працюють, і
не може не дивувати мас-
штабність цієї роботи на Пере-

яславщині та безкорисливість
ентузіастів, які долають всі
труднощі і рухають добру
справу. «У мене пенсія 1200
гривень, але я все зроблю,
щоб і про наше зникле славне
село знала вся Україна», —
сказала старенька жінка і з
викликом глянула на молод-
ших за себе. 

На форумі  не вперше було
порушено питання про гідне
увічнення пам’яті творця і ди-
ректора Національного істори-
ко-етнографічного заповідни-
ка «Переяслав». Вже визначе-
но місце для пам’ятника ле-
гендарному подвижнику му-
зейної справи. 

Пам’ятник обов’язково бу-
де: переяславці настирливі у
своїх планах і діях. От тільки б
державні очільники врешті ви-
рішили питання, яке не потре-
бує великих зусиль і держав-
них коштів, — про присвоєння
заповіднику імені його творця. 

ЧЕМПІОН З ПОМАРАН-
ЧЕМ. Він займається бас-
кетболом 20 років, данкінгом
— 10. З шести років у бас-
кетболі, і відтоді не уявляє се-
бе без помаранчевого м’яча.
Українець Дмитро Кривенко
нещодавно виборов золоту
медаль у конкурсі данків на
чемпіонаті світу з баскетболу
3х3 в китайському Гуанчжоу.

Ми звикли милуватися ви-
крутасами  баскетболістів з
НБА, а з’ясовується,  герой —
поруч. 

Скромний привітний хло-
пець із Слобожанщини вчив-
ся  не за книжками: про дан-
керів та їхню техніку тоді ще
не встигли написати, а ось ві-
део було достатньо. «Коли
мені було років десять, вже
пам’ятаю непереборне ба-
жання забити згори. 

Це, гадаю, мрія кожного
баскетболіста. Вперше мені
вдалося зробити це у 14. І я
зрозумів, що мені хочеться
закидати так само, як і усі
мої кумири з НБА», — каже
Дмитро. Вперше він вийшов
змагатися в конкурсі у 15 ро-
ків, а в 26 став чемпіоном
світу.

Цими днями  Дмитро пред-
ставляє нашу країну на пред-
ставницькому конкурсі, в яко-
му змагаються 24 найкращі
данкери світу, в Атланті
(США).

Наші військові бігтимуть марафон ветеранів 
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

БРАТСТВО. Щорічний ма-
рафон у Вашингтоні організо-
вує Корпус морської піхоти
США. Цього разу він відбу-
деться всорокперше. Старту-
ють перегони біля Пентагону,
фінішують — біля Меморіалу
морської піхоти США непода-
лік від Арлінгтонського цвин-
таря. І вперше разом з вій-
ськовими з Америки, Канади,

Данії, Грузії, Франції, Литви,
Естонії та Австралії побіжать
українці. 

Четверо важко постражда-
лих бійців були відібрані з
шіст десяти кандидатів ще
влітку. Весь цей час хлопці ак-
тивно тренувалися.

Вадим Свириденко, який
втратив кисті та стопи, Вадим
Мазниченко, який не має руки
і ноги, Дмитро Фесенко, який
отримав важкі осколкові пора-
нення, та Павло Степанов,

якого переїхав БТР, — 30 жов-
тня вони пробіжать у Вашин-
гтоні десять кілометрів. 

Усі налаштовані здолати
дистанцію. В аеропорту перед
реєстрацією жартували, підко-
лювали один одного. 

Багато пасажирів в терміна-
лі звертали увагу на «розум-
ну» руку одного з Вадимів, на
незвичайну ходу іншого, під-
ходили, говорили слова подя-
ки і бажали удачі в марафоні.
Хлопцям це було приємно. На

посадку вони йшли зі слова-
ми: «Не сумнівайтеся, ми вас
не підведемо!»,  повідомляє
медіа-портал української діас-
пори. 

А  тим часом українська ді-
аспора в Америці і посольство
України в США звертаються
до українців, які живуть у Ва-
шингтоні чи будуть цього дня
в столиці Сполучених Штатів,
із закликом підтримати ма-
леньку команду українських
ветеранів.

На сході нашої 
країни небагато
храмів, а мирні
жителі потребують 
не лише
матеріальної, а й
значної духовної
підтримки.


