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Сезон полювання завжди відкрито 
ЛАЗІВКИ. Як тютюнові компанії обходять закон про заборону реклами сигарет 
і заохочують школярів до куріння

Тетяна МОІСЕЄВА, 
«Урядовий кур’єр»

Кілька років тому один із тю-
тюнових гігантів оголосив 

всеукраїнський конкурс малюн-
ка про шкідливість дитячого ку-
ріння. «Красива стратегія, комар 

носа не підточить, — саркастич-
но посміхнувся тоді колега. — Бо 
за благородним жестом ховаєть-
ся інша думка: це зараз вам, ді-
точки, шкідливо курити, але ось 
коли виростете...» А тютюно-
ві компанії не дуже й прихову-
ють справжню мету: «Сьогод-

нішній підліток — це наш потен-
ційний клієнт завтра», — йдеть-
ся в маркетинговому плані одно-
го з виробників. 

Упровадження в Україні анти-
тютюнового законодавства дало 
результати. Завдяки законодав-
чим обмеженням — забороні ре-

клами, куріння в громадських 
місцях — впродовж 2011—2015 
років поширеність цієї звички 
знизилася на 40%. 

Утім, сезон полювання на но-
вих клієнтів у тютюнових ком-
паній не закривається ніколи. 
Втрачаючи їх в одній ніші (тих, 

що кидають курити або поми-
рають: щороку в Україні че-
рез хвороби, спричинені тютю-
ном, з життя йде 63 тисячі лю-
дей), маркетологи цигаркових 
монстрів працюють на ви-
передження, шукаючи по-
тенційних курців в іншій. 

Міністр соціальної політики про стабільність 
механізму нарахування субсидій 
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На конкурсах 
перемагають гідні

РЕГІОН. Президент Петро Порошенко побував учора з робо-
чою поїздкою на Житомирщині. Під час зустрічі з керівництвом 
краю, підприємств і установ області Президент представив но-
вого голову Житомирської облдержадміністрації Ігоря Гундича. 
Він виборов цю посаду на жорсткому й конкурентному конкур-
сі, повідомляє УНІАН. 

У спілкуванні з обласною елітою Петро Порошенко розпо-
вів про успішні реформи з децентралізації, яка, за його слова-
ми, «посіла провідне місце у системі реформ в Україні», наго-
лосив на необхідності впровадження судової реформи, проце-
сів дерегуляції та боротьби з корупцією. Схвально відгукнувся 
Президент про волонтерський рух у Житомирської області, від-
значив як одні з найкращих в Україні 95-ту Житомирську окре-
му аеромобільну бригаду, 30-ту Новоград-Волинську бригаду 
та інші військові з’єднання області, які беруть участь в АТО на 
сході країни.

Того самого дня глава держави побував на промисловому під-
приємстві з іноземними інвестиціями «Кромберг енд Шуберт» у 
Житомирі, після чого відвідав з робочою поїздкою Рівненщину. 
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ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ РЕВА:

ЦИФРА ДНЯ

10 млрд грн   
першого траншу свого прибутку 

за 2015 рік перерахував 
до держбюджету Національний банк 

«Призначені субсидії 
у зв’язку з підвищенням 

мінімальної платні 
не переглядатимуть 

до кінця опалювального 
сезону. Зміни будуть, 

але у травні 
2017 року».

Гра без правил в умовах 
комунального двовладдя 

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення 
змін до Положення 
про Міністерство оборони 
України»

Громадські активісти 
Луганщини запроваджують 
індивідуальний супровід 
переселенців, які опинилися у 
складних життєвих обставинах

ДОСВІД

КОНКУРЕНТИ ЧИ ВОРОГИ? В Ужгороді управительська компанія 
і ЖРЕР ніяк не поділять між собою будинки 
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Аніщенку Тарасу Анатолійовичу,

25.04.1971 р.н., уродженець с. Датта Совгаванського
району Хабаровського краю РФ, зареєстрованому за ад-
ресою: Луганська область, Новопсковський район, с. За-
айдарівка, вул. Першотравнева, буд. 34, відповідно до
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися
31.10.16 о 9 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ
України в Луганській області, за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слід-
чого слідчого відділу Управління СБ України в Луганській
області Бушного О.О., для відкриття та надання доступу
до матеріалів кримінального провадження, а також про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22016130000000230.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Гаврилішину Олексію Володимиро-

вичу,13.05.1976 року народження, громадянину України,
уродженцю м. Приморська Запорізької області, зареєс-
трованому за адресою: Запорізька область, м.Приморськ,
вул.Морська, буд.62, кв.14, відповідно до вимог ст.ст. 133,
135 КПК України,необхідно з’явитися 31.10.2016 о 10 год.
00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, просп. Космонавтів, 18, до слідчого слідчого
відділу Управління СБ України в Луганській області Діві-
таєва О.І., для відкриття та надання доступу до матеріалів
кримінального провадження, а також проведення інших
процесуальних дій у кримінальному провадженні
№22016080000000002.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Одарченку Сергію Анатолійовичу,

30.11.1989 р.н., уродженцю смт. Новопсков Луганської
області, зареєстрованому за адресою: Луганська область,
смт. Новопсков, вул. Пролетарська, буд. 32-а, кв. 21, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно
з’явитися 31.10.16 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Уп-
равління СБ України в Луганській області, за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18,
до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області Бушного О.О., для відкриття та надання
доступу до матеріалів кримінального провадження, а
також проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22016130000000230.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Скребцову Владиславу Юрійовичу,

01.09.1990 р.н., уродженцю с. Писарівка Новопсковського
району Луганської області, зареєстрованому за адресою:
Луганська область, смт. Новопсков, вул. Шевченка, буд.
27, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необ-
хідно з’явитися 31.10.16 об 11 год. 00 хв. до слідчого від-
ділу Управління СБ України в Луганській області, за
адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ
України в Луганській області Бушного О.О., для відкриття
та надання доступу до матеріалів кримінального провад-
ження, а також проведення інших процесуальних дій у кри-
мінальному провадженні № 22016130000000230.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Басовій Єсенії Сергіївні, 16.11.1975 року

народження, уродженці м. Красний Луч Луганської об-
ласті, що мешкає за адресою: Луганська область, 
м. Красний Луч, вул. Пирогова, 5, відповідно до вимог
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися 31.10.16
о 10 год. до слідчого відділу Управління СБ України в Лу-
ганській області за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого
відділу Управління СБ України в Луганській області Лар-
ченко О.М., для відкриття та надання доступу до мате-
ріалів кримінального провадження, а також проведення
інших процесуальних дій у кримінальному провадженні
№22016130000000169.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Філліпській Наталії Валеріївні,

04.11.1976 року народження, уродженці м. Луганська,
що мешкає за адресою: м. Луганськ, вул. Патона, 21, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 31.10.16 о 10 год. до слідчого відділу Управ-
ління СБ України в Луганській області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України
в Луганській області Ларченко О.М., для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів кримінального провад-
ження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні №22016130000000172.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Шаблієнко Ірині Володимирівні,

20.12.1967 року народження, уродженці м. Стаханова
Луганської обл., що мешкає за адресою: м. Луганськ,
вул. Урицького, б. 74, кв.15, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135 КПК України необхідно з’явитися 31.10.16 о 10
год. до слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області за адресою: Луганська обл., м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області Синельни-
кова А.І., для відкриття та надання доступу до матеріалів
кримінального провадження, а також проведення інших
процесуальних дій у кримінальному провадженні
№22016130000000235.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Яцуненку Ігорю Анатолійовичу,

24.03.1962 року народження, уродженцю м. Луганськ,
що мешкає за адресою: м. Луганськ, кв. Дружби, 3/74,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 31.10.16 о 10 год. до слідчого відділу Уп-
равління СБ України в Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів,
18, до слідчого слідчого відділу Управління СБ України
в Луганській області Ларченко О.М., для відкриття та на-
дання доступу до матеріалів кримінального провад-
ження, а також проведення інших процесуальних дій у
кримінальному провадженні №22016130000000234.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Кулакову Михайлу Юрійовичу,

13.08.1959 р.н., зареєстрованому за адресою: Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова, 4/22,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК України необ-
хідно з’явитися 31.10.2016 о 10 год. до слідчого відділу
Управління СБ України в Луганській області за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Кос-
монавтів, 18, до старшого слідчого в ОВС СВ
Управління СБ України в Луганській області Василев-
ського В.В., для відкриття та надання доступу до мате-
ріалів кримінального провадження, а також
проведення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 22015130000000051.

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає відповідача
Суярова Віталія Володимировича по цивільній справі №
592/6947/16-ц, провадження 2/592/2085/16 у судове за-
сідання для розгляду цивільної справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Суярова Віталія Володимировича про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 08.30 годині 31 жовтня
2016 року в приміщенні Ковпаківського райсуду м. Суми
за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, зал судо-
вого засідання № 7.

В разі неявки відповідача Суярова Віталія Володими-
ровича, справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Л. М. Труханова

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, 
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Шевченко Ірини Ми-
колаївни та Шевченка Івана Олексійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі: Шевченко Ірина Миколаївна, зареєс-
трована за адресою: м. Єнакієве, с. Ольхокатка, вул. Лісна, буд.
35, Шевченко Іван Олексійович, зареєстрований за адресою:
м. Сніжне, вул. Карапетяна, буд. 13а, кв. 54, викликаються до
суду на 01.11.2016р. о 09.40 годині за адресою: м. Бахмут, вул.
Миру, 5, каб. 212, для участі в розгляді справи по суті. 

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони по-
винні повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута в їхню відсутність. Суддя О. П. Харченко

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

1. Лукянцова Олега Олексійовича, ідентифікаційний
номер: 2813603432, в судове засідання по цивільній
справі № 426/750/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Укрсоцбанк» до Лукянцова Олега
Олексійовича про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 01 листопада 2016 року о 09.50 год.

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

Суддя О.М. Попова

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Девятий Сергій Михайлович, 21.04.1991 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК Ук-

раїни викликається 3 листопада 2016 року на 10.00 год. до старшого слідчого в ОВС управління спеціальних роз-
слідувань Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Музики В.М. у каб. № 209 за
адресою: м. Київ,  вул.  Борисоглібська, 18 (тел. 044-200-70-79), для проведення слідчих та процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365 (в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст.
258 (в редакції від 21.09.2006); ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009); ч.
4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від 05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

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

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

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

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

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

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

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ 
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

Правління ПРАТ «МОЛІНОС УКРАЇНА» повідом-
ляє про скликання позачергових загальних зборів акціо-
нерів Приватного акціонерного товариства «МОЛІНОС
УКРАЇНА», які відбудуться 04 листопада 2016 року о 10.00
год. за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 6-Б.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб для участі у загальних
зборах буде проводитись 04 листопада 2016 року з 09.00 до
10.00 год. за вказаною адресою. Для участі у зборах акціонерам
необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт), для
представників акціонерів — довіреність (доручення), посвідчену
у встановленому законодавством порядку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Про затвердження річної фінансової звітності та ба-

лансу Товариства;
2. Про припинення діяльності Товариства шляхом лік-

відації;
3. Про звільнення Голови Правління Товариства;
4. Про призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора)

Товариства;
5. Про встановлення порядку і строку проведення лік-

відації Товариства.
Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть

бути надіслані на адресу правління Товариства у строки,
встановлені Законом України «Про акціонерні товарис-
тва».

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним збо-
рів, можна ознайомитися у Товаристві в робочі дні за ад-
ресою: м. Київ, вул. Зоологічна, буд. 6-Б.

За довідками звертатись за телефоном 
+380 (44) 249-79-05.

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

1. Ляпіна Дмитра Вікторовича, ідентифікаційний
номер: 2893511495, в судове засідання по цивільній
справі № 426/747/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерне товариства «Укрсоцбанк» до Ляпіна Дмитра Вік-
торовича про стягнення заборгованості, що відбудеться
01 листопада 2016 року о 10.00 год.

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

Суддя О.М. Попова

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Коршунова Андрія Миколайо-
вича, для участі в цивільній справі за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яка відбудеться 2 листопада 2016
року о 16.00 годині в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Томашпільський районний суд Вінницької області ви-
кликає Дмітрієва Ігоря Івановича та повідомляє про роз-
гляд справи № 146/1259/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Комерційний банк «Приват-
банк» до Дмітрієва Ігоря Івановича про стягнення забор-
гованості, який відбудеться 7 листопада 2016 року о
09.00 годині в Томашпільському районному суді Він-
ницької області за адресою: 24200, смт Томашпіль, вул.
І.Гаврилюка, 57, під головуванням судді Пилипчука О.В.
Явка до суду обов’язкова.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справу
буде розглянуто за його відсутності за наявними в ній
доказами.

Оболонський районний суд міста Києва викликає
як відповідачку Іванову Надію Петрівну (останнє ві-
доме місце проживання: 01001, м. Київ, вул. Озерна,
буд. 30/51, кв. 90), у судове засідання на 02.11.2016
року на 09 год. 15 хв., у зв’язку з розглядом цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «Приватбанк» до Іванової Надії Петрівни
про стягнення заборгованості.

В разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута у відсутність відповідача на підставі зібраних
по справі доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 21,
суддя Яценко Н.О.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості: № 310/5153/16-ц до Штурнєва
Сергія Миколайовича.

Розгляд справи призначено на 31.10.2016 року на 15
год. 15 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 502, суддя Петягін В.В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Штурнєва Сергія Мико-
лайовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Суддя В.В. Петягін

Комінтернівський районний суд м. Харкова по ци-
вільній справі № 641/7768/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Саміляк Вадима Валерійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
викликає до суду як відповідача Саміляк Вадима Ва-
лерійовича на 31.10.2016 року на 09.30 годину.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Комін-
тернівського районного суду м. Харкова в залі засі-
дань № 1 за адресою: м. Харків, пров. Брянський, 5.

Суддя І.В. Чайка
Васильківський міськрайонний суд Київської об-

ласті викликає Тищенка Сергія Миколайовича в су-
дове засідання як відповідача у справі за позовом
Грицая Володимира Петровича до Тищенка Сергія Ми-
колайовича про стягнення майнової та моральної
шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди, яке призначене на 2 листопада 2016 року о
10 год. 30 хв. і відбудеться за адресою: Київська об-
ласть, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 201, суддя
Орда О.О.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання

без поважних причин, воно буде проведено у вашу
відсутність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з
опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

Суддя О. О. Орда

Арцизький районний суд Одеської області ви-
кликає Єремеєва Анатолія Анатолійовича (зареєс-
трованого за адресою: вул. Чапаєва, буд. № 75, кв.
1, м. Арциз Одеської області) як відповідача по ци-
вільній справі № 492/507/16-ц за позовом Товарис-
тва з обмеженою відповідальністю «Кредекс
Фінанс» до Єремеєва Анатолія Анатолійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Розгляд справи призначено на 31.10.2016 р. о 10
год. 30 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду
Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе,
буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова
О.М., тел./факс: (04845)3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача в судове засідання, або
неповідомлення про причину неявки, справа буде
розглянута у його відсутність за наявними в ній ма-
теріалами.

Суддя О. М. Крутова

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду
Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості: №310/5149/16-ц до Мамай Тетяни
Михайлівни, Свиридова Василя Михайловича.

Розгляд справи призначено на 31.10.2016 року о 15 год.
30 хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного суду за
адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб. 502, суддя Петягін В.В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідачів: Мамай Тетяну Михайлівну,
Свиридова Василя Михайловича.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за на-
явними в ній матеріалами.

Суддя В. В. Петягін

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/3489/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кольцова М.С. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Кольцов Максим Сергійович,
29.04.1975 р.н., останнє відоме місце реєстрації якого: м.
Макіївка Донецької області, вул. Московська, буд. 22/46, кв.
5, викликається до суду на 31 жовтня 2016 року о 08.00 го-
дині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК

Підозрюваному Гречці Василю Івановичу,
02.08.1981 р.н., громадянину України, уродженцю: 
с. Новоспасівка Біловодського району Луганської об-
ласті, який зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, Біловодський район, с. Новоспасівка, вул.
Шевченка, буд. 15, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135 КПК України необхідно з’явитися 31.10.2016 р. о
10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ Ук-
раїни в Луганській області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до
старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ Ук-
раїни в Луганській області Ткаченко Т.С., для від-
криття та надання доступу до матеріалів
кримінального провадження, а також проведення
інших процесуальних дій у кримінальному провад-
женні № 120151330430000289.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Кошкалді Наталії Борисівні,

11.11.1970 р.н., громадянці України, уродженці
м. Луганська, зареєстрованій за адресою: м. Лу-
ганськ, проїзд 2-й Онежський, буд. 14-б, відпо-
відно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України,
необхідно з’явитися 31.10.2016 о 10 год. 00 хв. до
слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, просп. Космонавтів, 18, до
слідчого слідчого відділу Управління СБ України в
Луганській області Кременчуцького Д.І., для від-
криття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших
процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22016130000000229.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Кублицькому Олександру Євгені-

йовичу, 19.03.1962 р.н., громадянину України, урод-
женцю м. Брянська, РФ, який зареєстрований за
адресою: Луганська область, м. Щастя, вул. Дружби,
буд. 28, кв. 51, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135
КПК України необхідно з’явитися 31.10.2016 о 10 год.
00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України в
Луганській області за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до старшого
слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Уп-
равління СБ України в Луганській області Жердєва
A.M., для відкриття та надання доступу до матеріалів
кримінального провадження, а також проведення
інших процесуальних дій у кримінальному провад-
женні № 22016130000000022.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Рахно Сергію Юрійовичу,

10.08.1980 р.н., громадянину України, уродженцю
м. Харкова, який зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, с. Довжанське, вул. Центральна,
буд. 40, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 КПК
України необхідно з’явитися 31.10.2016 о 10 год.
00 хв. до слідчого відділу Управління СБ України
в Луганській області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до
старшого слідчого слідчого відділу Управління СБ
України в Луганській області Ткаченко Т.С., для
відкриття та надання доступу до матеріалів кримі-
нального провадження, а також проведення інших
процесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22016130000000171.

Свідоцтво про право

власності

на нерухоме майно

Серія ЯЯЯ № 969479,

видане 06.05.2007 року

на ім’я ВАТ «Павлог-

радвугілля»,

вважати 

втраченим.



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

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м.
Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4)
розглядає цивільну справу за позовом Демиденко Олени Па-
влівни до Калініченка Миколи Олександровича, третя особа:
Орган опіки та піклування Богодухівської райдержадмініс-
трації, про позбавлення батьківських прав. Відповідач по
справі Калініченко Микола Олександрович (зареєстрований
за адресою: 62103, Харківська обл., м. Богодухів, пл. Чер-
вона, 2), викликається на 08.11.2016 року на 10.00 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В. В. Андреєв

Гуков Володимир Миколайович та Гукова Юлія
Вячеславівна, Деснянський районний суд м. Києва
(м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 40) повторно
викликає Вас у судове засідання на 07.11.2016 року
о 15 год. 00 хв. для участі у розгляді цивільної
справи за позовом Лукашова В.Б. до Гукова В.М., Гу-
кової Ю.В. про стягнення грошових коштів. У разі
вашої неявки справу буде розглянуто без вашої
участі.

Суддя О. М. Панченко

Бородянський районний суд Київської області по ци-
вільній справі за позовом Корабльової Майї Володими-
рівни до Корабльова Сергія Станіславовича про
розірвання шлюбу та стягнення аліментів, викликає до
суду за адресою: Київська область, смт Бородянка, вул.
Центральна, 315, Корабльова Сергія Станіславовича,
який проживав за останньою відомою суду адресою: 1-
го Травня, 52, смт Бабинці, Бородянського району, Ки-
ївської області, як відповідача, на 02 листопада 2016
року на 14 годину 00 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут-
ності.

Суддя Міланіч A. M.

Суддя Голопристанського районного суду м. Гола
Пристань Ширінська О.Х. повідомляє про слухання
цивільної справи за позовом Пуляєвої Ольги Пет-
рівни до Обрежи Олега Костянтиновича про позбав-
лення батьківських прав, яке відбудеться 14.11.2016
року о 13.00 год. за адресою: м. Гола Пристань, вул.
Горького № 19, та викликає до суду як відповідача:

Обрежа Олега Костянтиновича, місце реєстрації:
вул. Садова, буд. 128, с. Нова Збур’ївка.

У разі неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглядатися за його відсутності.

Суддя О. Х. Ширінська

Липовецький районний суд Вінницької області ви-
кликає як відповідача Чандіка Алістар Роуен на су-
дове засідання, яке відбудеться в приміщенні
Липовецького районного суду Вінницької області по
вул. Шевченка, 1, м. Липовець, Липовецького
району, Вінницької області, 14 листопада 2016 року
о 09 годині 30 хвилин, по справі № 136/1547/16-ц за
позовом Чандіка Ніни Василівни до Чандіка Алістар
Роуен про розірвання шлюбу та пропонує надати всі
наявні у нього докази для підтвердження своїх за-
перечень проти позову.

Суддя Кривенко Д. Т.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,
Вознесенський узвіз, 10Б, каб. 38) викликає Соні-
чева Євгена Івановича на 15 год. 00 хв. 05 грудня
2016 року як відповідача у цивільній справі 
№ 760/5580/16-ц 2-3367/16 за позовом Компанії
«Маріа Клементіне Мартін Клостерфрау Фертрібсге-
зельшафт міт бешренктер Хафтунг» до Державної
служби інтелектуальної власності України, Сонічева
Євгена Ігоровича про визнання недійсним свідоцтва
на знак для товарів і послуг, зобов’язання вчинити
дії. У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача.

Суддя В. В. Українець

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ма-
ліновського Андрія Станіславовича, місце реєстрації
якого по м. Києву та Київській області не встанов-
лено, останнє відоме місце проживання: 02081, 
м. Київ, вул. Урлівська, 21-А, кв. 30, яке відбудеться
під головуванням судді Коренюк A.M. о 14 год. 00
хв. 20 грудня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Се-
вастопольська, 14, зал. 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідач
Маліновський Андрій Станіславович вважається по-
відомлений про час та місце розгляду справи.

Суддя А. М. Коренюк

Компаніївський районний суд Кіровоградської об-
ласті повідомляє, що 18.11.2016 року о 10.00 год. в
приміщенні суду за адресою: вул. Вишнева, 21, се-
лище Компаніївка, Кіровоградської області, 
інд. 28400, відбудеться розгляд цивільної справи 
№ 391/677/16-ц за позовом Борщенка Володимира
Ілліча до Комарової Олени Антонівни про виділення
в натурі частки земельної ділянки. В судове засі-
дання викликається як відповідачка Комарова Олена
Антонівна, 19.11.1941 року народження. В разі не-
явки справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя І. М. Мумига

Пирятинський районний суд Полтав-
ської області викликає Філоненко Тамару
Миколаївну (зареєстровану за адресою:
м. Пирятин, Полтавська область, вул.
Приудайська, б. 14, кв. 2) як відповідача
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Фі-
лоненко Т.М. на 09 год. 00 хв. 08.11.2016
року за адресою: м. Пирятин, вул. Со-
борна, 41, Полтавська область.

У разі неявки в судове засідання відпо-
відача Філоненко Тамари Миколаївни
справа буде розглянута у її відсутність.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.

Суддя H.B. Нагорна

Пирятинський районний суд Полтав-
ської області викликає Лопатко Сергія
Петровича (зареєстрованого за адресою:
с. Повстин, Пирятинський район, Полтав-
ська область) як відповідача за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Лопатко С.П. на
08 год. 00 хв. 08.11.2016 року за адресою: 
м. Пирятин, вул. Соборна, 41, Полтавська
область.

У разі неявки в судове засідання відпо-
відача Лопатко Сергія Петровича справа
буде розглянута у його відсутність. Відпо-
відач зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки в судове засідання.

Суддя Н.В.Нагорна

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру,
5) розглядає цивільну справу №219/3783/16-ц,
2/219/2184/2016 за позовною заявою Публічного
акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Іванової
Ольги Володимирівни про стягнення заборгова-
ності.

Відповідачка по справі Іванова Ольга Володими-
рівна (останнє відоме суду місце реєстрації за ад-
ресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Леваневського, 64А) викликається 2 листопада
2016 року на 10 годину 00 хвилин до Артемівського
міськрайонного суду Донецької області (м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 301) для участі в розгляді справи
по суті. Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачка повинна повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута за
її відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Свіріної Наталі Володими-
рівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка у справі Свіріна Наталя Воло-
димирівна, останнє відоме суду місцезнаход-
ження: Донецька область, Бахмутський р-н, 
м. Соледар, вул. Соледарська, буд. 143, викли-
кається на 4 листопада 2016 р. об 11 год. 30 хв.
до суду (каб. №203) для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запе-
речення на позов та докази. У випадку немож-
ливості прибуття відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за її від-
сутності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Заводський районний суд міста Запо-
ріжжя (вул. Л.Чайкіної, 65, каб. №16) ви-
кликає Барамзіна Олександра Борисовича,
31.07.1980 р.н., як відповідача в цивільній
справі № 332/2495/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгова-
ності за кредитом на 07 листопада 2016 р.
о 09:00 год. Суддя Андрюшина Л.А.

У разі неявки та неповідомлення суду
про причини неявки в судове засідання,
справа буде розглянута за вашої відсут-
ності за наявними у справі доказами, від-
повідно до ст.169 ЦПК України.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Цвєткова Сергія Олександровича про
стягнення заборгованості.

Відповідач Цвєтков Сергій Олександро-
вич викликається до каб. № 18 суду на 31
жовтня 2016 року на 08 годину 40 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута у його відсутності за наявними
доказами.

Суддя Бікезіна О.В.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Самойленко Іраіди Іванівни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач Самойленко Іраіда Іванівна
викликається до каб. № 18 суду на 1 лис-
топада 2016 року на 14 годину 15 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута у її відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О.В.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Дмитрусенко Ольги Миколаївни про
стягнення заборгованості.

Відповідач Дмитрусенко Ольга Мико-
лаївна викликається до каб. № 18 суду на
1 листопада 2016 року на 14 годину 30
хвилин для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута у її відсутності за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О.В.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Не-
залежності, 13) розглядається цивільна
справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Іванцова Вячеслава Федоровича про
стягнення заборгованості.

Відповідач Іванцов Вячеслав Федоро-
вич викликається до каб. № 18 суду на 04
листопада 2016 року на 08 годину 00 хви-
лин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута у його відсутності за наявними
доказами.

Суддя Бікезіна О.В.

Юськов Анатолій Дмитрович викликається
до Хмельницького міськрайонного суду (вул.
Кам’янецька, 117, поверх 2, кабінет 7) у судове
засідання на 1 листопада 2016 року об 11 го-
дині 00 хвилин як відповідач для судового роз-
гляду цивільної справи за позовом Юськової
Світлани Василівни (третя особа без самостій-
них вимог на предмет спору - Хмельницька мі-
ська рада) про позбавлення права
користуватись житлом. У випадку неявки від-
повідача судовий розгляд справи буде прове-
дено за його відсутності на підставі наявних в
матеріалах справи доказів. У разі неможли-
вості явки на вказану дату за вказаною адре-
сою відповідач зобов’язаний повідомити суд
про причини неявки.

Суддя А. А. Демінська

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що
21 листопада 2016 року о 09 годині 30 хвилин у приміщенні суду за
адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104 Херсонської
області, відбудеться судовий розгляд по цивільній справі
№ 652/443/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Фаткуліна Олек-
сандра Олександровича про стягнення заборгованості. 

У судове засідання на вищевказаний час викликається відповідач
Фаткулін Олександр Олександрович, 10.07.1993 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини
неявки неповажною, справа може бути розглянута у його відсутність
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Дригваль В. М.

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів
АТ «Дельта Банк» на електронному торговельному майданчику

ТОВ «ЕЛЕКТРОННІ ТОРГИ УКРАЇНИ»

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає ци-
вільну справу № 227/3750/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Нестер Лариси Андрі-
ївни про стягнення заборгованості за договором.

Відповідачка Нестер Лариса Андріївна, 10 грудня 1967 р.н., викли-
кається на 9 листопада 2016 року на 09.30 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи у від-
критому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О.В.

Подільський  районний суд м. Києва роз-
глядає цивільну справу за позовом Войцехів-
ського Анатолія Петровича до ПАТ «ПІРЕУС
БАНК МКБ», 3-тя особа: ТОВ «ТРК «Мега-
Сіті», про визнання договору поруки недійс-
ним.

3-тя особа у справі ТОВ «ТРК «Мега-Сіті»
(код ЄДРПОУ 34290059), юридична адреса
місцезнаходження: м. Київ, Харківське шосе,
19, викликається до суду на 29 листопада
2016 року об 11.00 год. за адресою: м. Київ,
вул. Волоська, 6/14-Б, каб. 7, для участі у
розгляді справи по суті.

З опублікуванням оголошення про виклик
до суду 3-тя особа вважається повідомленою
про день, час та місце розгляду справи, і в
разі неявки до суду справа може бути роз-
глянута за відсутності її представника.

У випадку неприбуття в судове засідання
3-тя особа зобов’язана повідомити суд про
причини неявки.

Суддя Супрун Г.Б.

Подільський районний суд м. Києва викли-
кає обвинуваченого Плотницького Ігоря Ве-
недиктовича, 24.06.1964 року народження,
(останнє відоме місце проживання: м. Лу-
ганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні
злочинів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст.
258, ч. 3 ст. 332 КК України у судове засі-
дання, яке відбудеться 1 листопада 2016 року
о 10 год. 00 хв.

Явка до суду є обов’язковою. При собі не-
обхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Слухання кримінального провадження від-
будеться в приміщенні Подільського район-
ного суду м. Києва за адресою: 04071, 
м. Київ, вул. Хорива, 21, зал № 5, каб. 28, під
головуванням судді Павленко О.О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане
оголошення вважається належним повідом-
ленням, а кримінальне провадження буде
здійснюватись за відсутністю обвинуваче-
ного в порядку спеціального судового про-
вадження.

Суддя О.О. Павленко

В провадженні Коростишівського ра -
йонного суду Житомирської області пере-
буває цивільна справа за позовом
Калашнікової С.С. до Лопушанського Ю.А.
про зміну розміру аліментів.

Судовий розгляд справи відкладено на
2 листопада 2016 року на 11 год. 30 хв. в
Коростишівському районному суді за ад-
ресою: м. Коростишів, вул. К. Маркса, 52,
суддя Пасічний Т.З., тел. 5-09-70.

В судове засідання викликається як від-
повідач Лопушанський Юрій Анатолійо-
вич, проходить військову службу: 
м. Бердичів, вул. Червона Гора, 1.

Явка відповідача до суду є обов’язко-
вою. В разі неявки справа буде розглянута
у його відсутність за наявними доказами.

Суддя Т.З. Пасічний

Слов’янський міськрайонний суд До-
нецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає
цивільну справу № 2/243/3782/2016 за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ахундова Гу-
сейнаги Гасанаги огли про стягнення
заборгованості. Останнє відоме місце про-
живання відповідача Ахундова Гусейнаги
Гасанаги огли: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Нова, буд. 7, кв. 1.

Відповідач викликається до суду на 31
жовтня 2016 року о 12 год. 45 хв. для
участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття в судове засідання, від-
повідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Високопільський районний суд Херсон-
ської області повідомляє, що 18 листопада
2016 року о 09 годині 00 хвилин у примі-
щенні суду за адресою: смт Високопілля,
вул. Червоноармійська, 104 Херсонської
області, відбудеться судовий розгляд по
цивільній справі № 652/445/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ферлевської
Надії Петрівни про стягнення заборгова-
ності. 

У судове засідання на вищевказаний
час викликається відповідачка Ферлев-
ська Надія Петрівна, 31.12.1982 року на-
родження.

В разі неявки відповідачки в судове за-
сідання або визнання причини неявки не-
поважною, справа може бути розглянута
у її відсутність на підставі наявних у ній
доказів.

Суддя Дригваль В. М.
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Іллічівський районний суд м. Маріуполя До-
нецької області (87535, м. Маріуполь, пр. Ме-
талургів, буд. 231) розглядає цивільну справу
за позовом Кредитного союзу «Азовська кре-
дитна компанія» до Дьяченко Марини Георгі-
ївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання по вказаній справі при-
значено на 03.11.2016 року на 09 год. 00 хв.
в приміщенні Іллічівського районного суду 
м. Маріуполя, кабінет № 6.

Суддя Н. В. Литвиненко

Повідомляється Романова Марія Володи-
мирівна про те, що 09.11.2016 р. о 10.00 го-
дині в приміщенні Заводського районного
суду м. Запоріжжя в каб. № 10, за адресою:
вул. Л. Чайкіної, 65 відбудеться розгляд ци-
вільної справи за позовом ПАТ «Перший Укра-
їнський Міжнародний Банк» до Пасічника
Віталія Антоновича, Романової Марії Володи-
мирівни про звернення стягнення на предмет
іпотеки, у разі неявки відповідача справа буде
розглядатися без її участі, на підставі наявних
доказів. 

Суддя Ретинська Ю. І.

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34,
викликає Артамошкіну Світлану Миколаївну як
відповідачку в судове засідання по цивільній
справі № 426/1110/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «БМ Банк» до Арта-
мошкіної Світлани Миколаївни про стягнення
боргу, що відбудеться 11 листопада 2016 року
о 10.45 год.

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

Суддя О. М. Попова

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

Аптасову Світлану Іванівну, ідентифікаційний номер: 2452811501, Аптасова
Михайла Васильовича, ідентифікаційний номер: 2219025255, в судове засідання
по цивільній справі № 426/2737/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Укр соцбанк» до Аптасової Світлани Іванівни, Аптасова Михайла Васи-
льовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 11 листопада 2016 року
о 09.20 год.

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

Суддя О. М. Попова

Дочірнє підприємство ДАК «Хліб України» 
«Роменський комбінат хлібопродуктів» 

повідомляє про відзив всіх довіреностей, які були видані ним до 24
жовтня 2016 року включно. 
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Запорізький районний суд Запорізької області ви-
кликає Селезньова Віталія Миколайовича,
25.08.1980 р.н., як відповідача у цивільній справі за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Служба миттєвого кредитування» до Горохова Ва-
силя Івановича, Селезньова Віталія Миколайовича
про стягнення боргу. Судове засідання відбудеться
15.11.2016 р. о 09.00 год. за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Істоміна, буд. 10. Суддя Сакоян Д. І. У разі не-
явки відповідача справа розглядатиметься за наяв-
ними в ній матеріалами з постановленням заочного
рішення.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товариства
«Універсал Банк» про стягнення боргу за договором
кредиту з:

- Челядінова Ігоря Геннадійовича, 12.11.1960 року
народження, уродженця: м. Макіївка Донецької об-
ласті, останнє місце мешкання: Донецька область,
м. Макіївка-33, квартал «Хімік», б. 13, кв. 2;

- Алексєєвої Наталії Василівни, 04.08.1977 року
народження, уродженки: м. Макіївка Донецької об-
ласті, останнє місце мешкання: Донецька область,
м. Макіївка, вул. В.Гармати, б. 4, кв. 7, які виклика-
ються на 10 листопада 2016 року о 08.00 годині.

Відповідачам пропонується надати до вищевказа-
ної дати письмові заперечення щодо позову та по-
силання на докази, якими вони обґрунтовують. У
випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їхню відсутність.

Суддя Лутай A. M.

Врадіївський районний суд Миколаївської області
повідомляє, що Чала Світлана Анатоліївна,
16.06.1969 року народження, викликається в судове
засідання як відповідачка по цивільній справі
№474/581/16-ц за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» до Чалої Світлани Анатоліївни про
стягнення заборгованості.

Розгляд цивільної справи відбудеться о 09.00 год.
03.11.2016 року за адресою: вул. Незалежності, 103,
смт Врадіївка Миколаївської області.

Суддя Ф. Г. Сокол

У Подільському районному суді м. Києва
08.11.2016 р. об 11 год. 30 хв. під головуванням
судді Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна
справа за позовом Войцехівського Анатолія Петро-
вича до Публічного акціонерного товариства «ПІ-
РЕУС БАНК МКБ» про визнання договору поруки
недійсним, третя особа: ТОВ «МЕГАПОЛІССТРОЙ».

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці третьої особи справа буде слухатись
за її відсутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Суддя B. C. Декаленко

Приморський районний суд м. Одеси викликає

Кравцова Володимира Павловича як відповідача по

справі № 522/13443/16-ц за позовом Кравцової Вік-

торії Ігорівни до Кравцова Володимира Павловича

про розірвання шлюбу. Засідання відбудеться

16.11.2016 р. о 14.00 год. у приміщенні Примор-

ського райсуду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.

Балківська, 33, зал № 212.

Суддя В. І. Загороднюк

Старобільський районний суд Луганської області
повідомляє, що 16 червня 2016 року розглянута ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» до Федорова Володимира
Миколайовича про стягнення заборгованості, справа
431/2131/16-ц, провадження 2/431/664/16р.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК
України: заочне рішення може бути переглянуте
судом, що його ухвалив, за письмовою заявою від-
повідача. Заява про перегляд заочного рішення
може бути подана протягом десяти днів з дня отри-
мання копії рішення суду.

Суддя В. О. Озеров

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає як
відповідачку Смирних Катерину Михайлівну, іденти-
фікаційний номер: 2991906481, у судове засідання
по цивільній справі № 426/4109/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Смирних Катерини Михайлівни про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 8 листопада 2016 року
о 10.10 год. У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Долинський районний суд Івано-Франківської області повідомляє, що 2
листопада 2016 року об 11 год. у приміщенні суду за адресою: м. Долина,
вул. Обліски, 115 Долинського району Івано-Франківської області, відбу-
деться розгляд цивільної справи № 343/1724/16-ц за позовною заявою
Майхрович Людмили Степанівни до Яремка Руслана Степановича про вста-
новлення факту постійного непроживання із спадкодавцем на час відкриття
спадщини.

У судове засідання викликають відповідача Яремка Руслана Степановича,
останнє відоме місце проживання: с. Лисовичі Стрийського району Львів-
ської області. Явка в судове засідання відповідача Яремка Руслана Степа-
новича обов’язкова. Про причини неявки він зобов’язаний повідомити суд.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин справу
буде розглянуто за наявними в ній доказами без його участі.

Суддя В. А. Тураш

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як відповідача
Ільіна Максима Олександровича (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., м. Красний Луч, мікрорайон-4, буд. 6, кв. 54) для участі
в цивільній справі № 750/9179/16-ц (2/750/2595/16) за позовом Ільіної
Марини Вікторівни до Ільіна Максима Олександровича про розірвання
шлюбу та стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 07.11.2016 року о 08 год. 30 хв. у при-
міщенні суду за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 141, каб. 206.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без поважних
причин або неповідомлення про причини неявки позов буде розгля-
нуто у вашу відсутність за наявності доказів, що містяться в матеріалах
справи.

Суддя І. П. Рахманкулова

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька об-
ласть, смт Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільну справу за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до фізичної особи про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідачка: справа №319/1096/16-ц - Васильєва Ірина Рагібівна, останнє
відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Волинова, буд. 6,
викликається до суду на 10 год. 45 хв. 21 листопада 2016 року.

Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду можна отримати в суді
за вищевказаною адресою або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення проти позову та до-
кази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідачки в судове засідання
та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде розгляну-
тий за її відсутності за наявними в справі доказами.

Суддя Солодовніков Р. С.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу
№ 221/3112/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Макуцинського С.В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Макуцинський Сергій Володимирович, 24.12.1978 р.н.,
останнє відоме місце реєстрації якого: с. Комсомольське, м. Макіївка До-
нецької області, вул. Саратовська, буд. 16, викликається до суду на 01 лис-
топада 2016 року о 08.00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Дарницький районний суд м. Києва викликає Гончар Наталію Володими-
рівну, Ковалевського Олексія Миколайовича як відповідачів в судове засі-
дання у цивільній справі за позовом Литвиненко Орисі Володимирівни до
Козуб Олени Аркадіївни, Гончар Наталії Володимирівни, Ковалевського
Олексія Миколайовича, приватного нотаріуса Київського міського нотарі-
ального округу Коновалової Есталіни Анатоліївни про визнання договору
позики недійсним, визнання договору іпотеки і договору про задоволення
вимог іпотекодержателя припиненими, визнання укладеним договору по-
зики та застосування до нього правила щодо правочину позики, яке відбу-
деться 23 листопада 2016 року о 12.00 год. за адресою: вул. Кошиця, 5-А,
каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт. У разі неявки судове засідання буде
проведено за відсутності відповідачів.

Суддя Ф. А. Каліушко

Дарницький районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Ільїна Едуарда
Миколайовича, 04.05.1968 року народження (останнє відоме місце проживання:
м. Київ, вул. Лятошинського, 8, кв. 43, та місце реєстрації: Луганська обл., м. Ста-
ханов, вул. Юних Ленінців, 5-А, кв. 94) у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст.
191, ч. 2 ст. 366 КК України у судове засідання, що призначене на 08 листопада
2016 року о 10 год. 00 хв. Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно мати
паспорт або документ, що посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Дарницького
районного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Севастопольська, 7/13, каб. 
№ 13, під головуванням судді Скуби А. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутності
обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що
07.06.2016 року розглянуто цивільну справу № 409/409/16-ц за позовом ТОВ
«Порше Лізинг Україна» до Берестенко Юлії Анатоліївни про стягнення за-
боргованості та винесено заочне рішення, яким позовні вимоги задоволено.

Голова суду С. Б. Баранов

Втрачені свідоцтво про право плавання під державним прапором та сві-
доцтво про право власності на прогулянкове судно Vacanza 250V LPW I/O 
№ QJT37008E808, двигун Mercruiser-350 MPI № OW651370 з бортовим реєстраційним
номером «Новый ковчег», видані на Демішкана Володимира Федоровича, 

вважати недійсними.

Розшукуються спадкоємці померлого Ушакова Федора Олексійовича,
15.03.1951 р.н., який помер 26.03.2016 р. Державною нотаріальною конто-
рою №10 м. Харкова заведена спадкова справа. Родичів померлого просимо
звернутися з відповідною заявою до вищезазначеної установи. 

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Задорожка Анатолія Миколайо-
вича, останнє місце реєстрації зазначеної особи: вул.
Пушкіна, буд. 116 А, м. Прилуки, Чернігівська область,
у судове засідання на 14 годину 8 листопада 2016 року
в цивільній справі за позовом Чалого Івана Васильовича
до Задорожка Анатолія Миколайовича, ТОВ «АГРО С»
про   стягнення боргу.

До зазначеного строку відповідач Задорожко Анато-
лій Миколайович може подати до суду письмові пояс-
нення.

В разі неявки в судове засідання відповідача справа
буде розглянута у його відсутність.

Головуючий суддя Гумен В. М.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Туманяна Татоса Артушевича за позовом
ПП «САМСАР» до Туманяна Татоса Артушевича про
усунення перешкод в користуванні нежитловим при-
міщенням. Судове засідання відбудеться 01.11.2016 р.
о 10 год. 45 хв. у приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чор-
номорського козацтва, 68, зала судових засідань 
№ 8. У разі неявки Туманяна Татоса Артушевича су-
дове засідання буде проведено у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідачку Тарасову Ірину Юріївну за позовом Су-
воровської районної адміністрації Одеської міської
ради до Тарасової Ірини Юріївни, третя особа: Кому-
нальне підприємство «Житлово-комунальний сервіс
«Пересипський», про виселення. Судове засідання
відбудеться 08.11.2016 р. о 12 год. 30 хв. у примі-
щенні Суворовського районного суду м. Одеси за ад-
ресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68,
зала судових засідань № 19. У разі неявки Тарасової
Ірини Юріївни в судове засідання воно буде прове-
дене в її відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Котляр Глеб Вікторович, 07.06.1987 року народ-
ження, уродженець: м. Скадовськ Херсонської області,
останнє відоме місце проживання: Херсонська область,
м. Скадовськ, вул. Івана Франка, буд. №21, кв. №46-47,
викликається як відповідач по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд відбудеться
15.11.2016 року о 10 год. у приміщенні Скадовського
районного суду за адресою: м. Скадовськ Херсонської
області, вул. Мангубінська, 39. У разі неявки, справа роз-
глядатиметься за наявними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А (каб. № 303),
викликає на 10.11.2016 року на 11 год. 00 хв. як від-
повідача Роговець Юлію Анатоліївну по справі за по-
зовом Герман Єлізавети Аскольдівни до Роговець
Юлії Анатоліївни про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщен-
ням.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
неявки відповідача справа розглядатиметься за її
відсутності.

Суддя В. О. Волошин

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Кравчука Максима Сергійовича за позо-
вом Габреляна Юрика Шалікойовича до Кравчука
Максима Сергійовича про усунення перешкод у
здійсненні права користування квартирою, про ви-
селення. Судове засідання відбудеться 01.11.2016 р.
о 09 год. 45 хв. у приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чор-
номорського козацтва, 68, зала судових засідань 
№ 8. У разі неявки Кравчука Максима Сергійовича
судове засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя С. С. Аліна

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідача Лук’янова Євгена Олексан-
дровича у судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення
заборгованості за договором кредиту, яке відбу-
деться 21.11.2016 року о 15 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У
разі неявки на вказане судове засідання суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Д. Б. Баронін

Долинський районний суд Івано-Франківської області по-
вторно викликає Настясяк Лідію Іванівну, 04.02.1982 року
народження, зареєстровану за адресою: м. Долина, вул.
Чорновола, 12/117 Івано-Франківської області, як відпові-
дача по цивільній справі № 343/1775/16-ц за позовом до неї
ТзОВ «Кредитні ініціативи» про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Розгляд даної справи призначено на 03.11.2016 року о
13.30 год. в приміщенні Долинського районного суду Івано-
Франківської області за адресою: м. Долина, вул. Обліски,
115, Івано-Франківської області.

Явка відповідачки до суду є обов’язковою. В разі її неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя І. М. Лицур

Київський районний суд м. Одеси викликає Рудого Ми-
хайла Петровича як відповідача у цивільній справі 
№ 520/10025/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в особі філії
– Одеського обласного управління AT «Ощадбанк» до Ру-
дого Михайла Петровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 11 листопада 2016 р. об
11 годині 45 хвилин, під головуванням судді П. А. 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 засідання справа може бути розглянута за відсут-
ності.

Суддя П. А. Прохоров

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання відповідачів у справах за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту 11 листопада 2016 року на:

09.30 год. — Суконну Ірину Леонідівну, с. Ново-
дар’ївка, м. Ровеньки, Луганська область;

10.30 год. — Пустовалова Олександра Івановича, 
м. Червонопартизанськ, Луганська область.

Судові засідання відбудуться в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

У разі неявки справи будуть розглянуті без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
(32100, смт Ярмолинці, вул. Петропавловська, 71) пові-
домляє Гуменюка Сергія Михайловича, що 07 листопада
2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду відбудеться
розгляд цивільної справи за позовом Товариства з об-
меженою відповідальністю «Бердичівський хлібозавод»
до Гуменюка Сергія Михайловича про стягнення відшко-
дування моральної шкоди в порядку регресу (головую-
чий суддя Мазурчак В. М.). Ваша явка в судове засідання
обов’язкова. У разі неявки справа буде слухатися у вашій
відсутності на підставі доказів, які є в матеріалах справи.

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2440/16-ц за позовом Куландіна Олександра Воло-
димировича до Луганської міської ради про визнання права
власності в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться 03.11.2016 року о 08.00
год. (резервна дата 17.11.2016 року о 08.00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається представник відповідача Луганської міської
ради, останнє місцезнаходження: м. Луганськ, вул. Коцю-
бинського, буд. 14.

У випадку неявки представника відповідача справу буде
розглянуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Рошка Даніелу Семенівну
як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 715/1695/16-ц, провадження
№ 2/715/822/16 за позовом Добренько Анни Вікторівни до Рошка Даніели Семенівни
про стягнення боргу за договором розписки на 10 год. 00 хв. 03 листопада 2016 року
в зал судового засідання № 1 Глибоцького районного суду Чернівецької області за ад-
ресою: Чернівецька область, смт Глибока, вул. Борців за волю України, 2-а.

Останнє відоме місце проживання Рошка Даніели Семенівни: вул. М. Горького, 3-б,
село Чагор Глибоцького району Чернівецької області.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами в заоч-
ному порядку.

Суддя Ю. В. Маковійчук

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області викликає як відпо-
відача Приліпка Олександра Анатолійовича, останнє місце реєстрації зазна-
ченої особи: вул. Польова, буд. 110, кв. 129, м. Прилуки, Чернігівська
область, в судове засідання на 08 годину 30 хвилин 8 листопада 2016 року
у цивільній справі за позовом Приліпко Наталії Вікторівни до Приліпка Олек-
сандра Анатолійовича про розірвання шлюбу.

До зазначеного строку відповідач Приліпко Олександр Анатолійович
може подати до суду письмові пояснення.

В разі неявки в судове засідання відповідача справа буде розглянута у
його відсутності.

Головуючий суддя Гумен В. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає цивільну справу № 227/3501/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кузьміна Руслана Миколайовича, Кузьміна Миколи
Сергійовича про стягнення заборгованості. Відповідачі: Кузьмін Руслан Миколайович,
21 серпня 1975 року народження, Кузьмін Микола Сергійович, 01 січня 1952 року на-
родження, останнє відоме місце проживання яких: м. Харцизьк, вул. Котовського, 11,
викликаються до Добропільського міськрайонного суду Донецької області як відповідачі
по цивільній справі.

Судове засідання відбудеться 01.11.2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А. У разі неявки
відповідачів до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк
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погодА нА зАвТрА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 29 ЖОВТНЯ

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська -1     +4      +3    +8
Кіровоградська -1     +4      +3    +8
Полтавська +2      -3      +2    +7
Дніпропетровська +2      -3      +3    +8
Одеська 0      -5      +9  +14
Миколаївська -2     +3      +7  +12
Херсонська +2      -3      +7  +12
Запорізька 0      -5      +5  +10
Харківська -1      -6      +1    +6
Донецька 0      -5      +2    +7
Луганська -1      -6        0    +5
Крим -1     +4      +7  +12
Київ +1     +3      +4    +6

У чвертьфіналі — два
полтавських клуби

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

КУБОК УКРАЇНИ. Вчора у Києві на  НСК «Олімпійський» відбуло-
ся жеребкування чвертьфіналу розіграшу Кубка України сезону
2016/2017 років. До цієї стадії змагань вийшли чотири клуби Прем’єр-
ліги та четверо представників першої ліги ПФЛ.

Отже, боротьбу за почесний трофей продовжать пари:
«Нафтовик-Укрнафта» (Охтирка) — «Динамо» (Київ)  
«Дніпро» (Дніпро) —– «Ворскла» (Полтава)
«Миколаїв» (Миколаїв) — «Іллічівець» (Маріуполь)
«Полтава» (Полтава) — «Шахтар» (Донецьк).
Стадія 1/4 фіналу складається з одного матчу. Команди, вказані

першими, будуть господарями зустрічей. Базова дата проведення —
30 листопада.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

ЗАДИВЛЯЮСЬ У ТВОЇ ЗІНИЦІ… Ав-
стралійський художник Гвідо Ван Хелтен
намалював мурал на одному з будинків
в Авдіївці, на якому зобразив портрет
місцевої вчительки української літерату-
ри. Автор не випадково обрав саме цей
будинок, адже біля нього під час  обстрі-
лів у 2014 році важко поранили чоловіка
героїні. І нині в Авдіївці, де триває про-
тистояння між українськими військовими

та російсько-сепаратистськими силами,
ніхто не застрахований від куль та вибу-
хів мінометних снарядів. Однак не всі лю-
ди зачерствіли. «Я міг лише бачити до-
броту в її очах… я хотів, щоб моя робота
мала місцеву ідентичність», — зауважив
художник. Свою музу, 73-річну Марину
Марченко, він знайшов у школі і був вра-
жений тим, яку силу випромінює  облич-
чя цієї жінки. 
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Борис ДОРОШЕНКО
для «Урядового кур’єра»

ПОСТАТЬ. Людська пам’ять
недосконала. Багато що забу-
вається. А те, що залишилося,
помалу стирає гумкою безжа-
лісний час. І ці колись насичені
яскраві малюнки спочатку
блякнуть, потім перетворю-
ються на скупі ескізи, а зго-
дом зникають. Ти опираєшся,
проте вже нічого вдіяти не мо-
жеш: там, у твоїй пам’яті, вже
майже нічого не лишилося.
Майже... Ось це «майже» і
стає головною перепоною для
гумки часу. Тому що за сло-
вом «майже» криються такі
події і такі особистості, які не
зможе стерти навіть час...

Валерій Лобановський. Ім’я
великого тренера київського
«Динамо» відоме всім уболі-
вальникам нашої (і не тільки)

країни. Система Лобанов-
ського стала для фахівців
зразковим прикладом того, як
можна завдяки фізичній ви-
тривалості і суворій дисциплі-
ні досягати високих результа-
тів у футболі. Саме за його
тренерства «Динамо» вперше
в історії радянського футболу
вибороло Кубок кубків, а по-
тім і Суперкубок УЄФА 1975
року. У 1986 році — знову Ку-
бок кубків, згодом — яскра-
вий виступ радянської збірної
на чемпіонаті світу в Мексиці і
віце-чемпіонство на європей-
ській першості. У 1990-х ро-
ках, уже в незалежній Україні,
— футбольне народження
Шевченка і Реброва і знову
приголомшлива гра київсько-
го «Динамо». Ці події напевно
багато хто пам’ятає. Але чи
все ми знаємо про видатного
тренера?

Автори фільму «Лобанов-
ський назавжди» (режисер Ан-
тон Азаров, продюсери Дмитро
Симонов і Сергій Полховський),
який незабаром з’яви ть ся в ук-
раїнських кінотеатрах, недар-
ма обрали гаслом картини са-
ме це — «Все будемо почина-
ти спочатку». Фахівці знають,
як важко у спорті почати спо-
чатку. Лобановський робив це.
Усупереч багатьом речам:
зневірі, відчаю, скептицизму.
Якось у молодості, ще будучи
гравцем «Динамо» (до речі, зо-
лотого складу 1961 року), він
дозволив собі сперечатися з
головним тренером команди,
обстоювати свою точку зору.
За що й поплатився: тоді його
відрахували. Пізніше Лобанов-
ський зізнавався, що він як
тренер ніколи не витримав би
у своїй команді Лобановсько-
го-гравця.

Тренерська доля Валерія Ва-
сильовича і стала предметом
дослідження авторів фільму-
спогаду. Саме так я б назвав
жанр цієї картини. Про велико-
го тренера згадують його учні-
гравці київського «Динамо»,
зірки світового футболу (Платі-
ні, Анчелотті), метри журналіс-
тики і... партійні функціонери
тих років. З’ясовується, що ми
багато чого не знали про Лоба-
новського. З чого почалася йо-
го знаменита система? Яким
був його зоряний шлях? І чи був
цей шлях таким безхмарним?
Як добирав гравців Лобанов-
ський? І як робив із них зірок?

Давши відповіді на ці запи-
тання, ви зрозумієте суть Лоба-
новського. Чи відповів на ці за-
питання фільм, дізнаєтеся, тіль-
ки переглянувши його. Ідіть і
дивіться. Згадуйте. Або відкри-
вайте Великого Тренера.

Лобановський: іди і дивись

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

ГЕРОЯМ СЛАВА! У Запо-
ріжжі відбулася презентація
нової книжки «З Україною в
серці» за участі представни-
ків місцевої влади, самих ге-
роїв — учасників АТО, акти-
вістів, волонтерів та громад-
ськості. Її авторка,  Валенти-
на Михайлова, пояснила, що
формат розповіді саме про 25

захисників обрано не випад-
ково, адже цього року Украї-
на відзначила 25-річчя неза-
лежності.

Ініціативу видання підтрима-
ла обласна влада. Книга ви-
дана накладом майже 1000
примірників. Найближчим ча-
сом видання поповнить бібліо-
теки навчальних закладів не
лише Запорізької області, а й
усієї України, бо розрахована
на широке коло читачів.

За словами автора, ху-
дожньо-публіцистичні по-
ртрети-нариси написано на
основі особистих зустрічей,
спогадів та розповідей са-
мих героїв АТО. Усі герої
різні, та їх об’єднує сила ду-
ху, любові, відданості Бать-
ківщині. 

«Таку ініціативу ми не мог-
ли не підтримати, — зазна-
чила під час презентації за-
ступник голови Запорізької

ОДА Зінаїда Бойко. — На
сході країни сьогодні пи-
шеться історія нашої держа-
ви, наша мета — щоб історія
кожного захисника була по-
чута, щоб на прикладі цих
мужніх людей виховувало-
ся не одне покоління нащад-
ків». Можливо, таке видання
спонукає й інших авторів за-
карбувати сучасну історію,
розповісти про героїзм на-
ших бійців. 

Про 25 подвигів розповість книжка

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області ви-
кликає Манька Олега Володимировича (останнє відоме місце прожи-
вання: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Республіканська, буд.
21) як відповідача в судове засідання в цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Манька Олега Володимировича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 3 листопада 2016 року об 11 годині
00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кре-
менчук, вул. Троїцька (Красіна), 37/49.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача справу буде
розглянуто за його відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя Дядечко І. І.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Богданової Ноноліки Миколаївни про стягнення заборгова-
ності. Відповідачка у справі Богданова Ноноліка Миколаївна, 29.07.1954 року
народження, останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Солідова, б. 23, викликається на 11 листопада 2016 року
на 08 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Чемодурова Н.О.

оголошення


