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КУРси ВалЮт/БаНКІВсЬКІ МЕтали  встановлені Національним банком України на 31 жовтня 2016 року
USD 2549.5951 EUR 2784.6678 RUB 4.0532 / AU 322753.24 AG 4489.84 PT 247310.72 PD 157310.02

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

Якщо ти чесний, то й боятися нічого
ПРАВО. Фахівці з силовиками переконані, що перевіряти на законних умовах IT-компанії 
та вилучати сервери, якщо є підозри у злочинах, треба

Олег ГРОМОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Представники IT-ринку зно-
ву, як це було і за минулих 

років, заявляють, що на фірми 
галузі приходять непрохані гос-
ті та влаштовують маски-шоу з 

виїмкою серверів. Їх можуть за-
бирати на тиждень чи кілька, що 
повністю паралізує роботу ком-
паній.

За даними галузевих асоціа-
цій інформаційного ринку, якщо 
в 2015 році таких відвідувань бу-
ло понад 30, то за неповний 2016 

рік — їх уже майже в півтора ра-
за більше. Як відомо, минулого ро-
ку «УК» звертався до цієї теми, 
адже український IT-бізнес дуже 
важливий для економіки держа-
ви та її світового іміджу — наших 
фахівців знають як одних із най-
кращих у світі. Чимало ЗМІ тоді 

звинувачували силові структури 
та Державну фіскальну службу 
(ДФС), які, на їхню думку, пере-
шкоджають роботі компаній.

Проте виявляється, що все не 
так уже й однозначно, і «УК» на-
магався у всьому розібратися 
більш детально. 

За словами одного з керівни-
ків компанії CEO SBT Systems 
Ukraine Дмитра Овчаренка, 
найдивовижніше в маски-шоу 
те, що ні один гучний обшук у 
роки незалежності Укра-
їни так і не завершив-
ся судовим покаранням: 

Прем’єр-міністр про рішення, яке відкриває шлях 
детінізації реального сектору  
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

1,007 млрд доларів   
становив, за попередніми даними, 

профіцит платіжного балансу України 
за дев’ять місяців 2016 року 

«Жодних 
перевищень дефіциту 
бюджету або запуску 

друкарських верстатів 
не буде. Підвищення 

мінімальної зарплати 
прораховано. Це 

пожвавить зростання 
економіки».

Програми 
житлового будівництва 
потребують підтримки

ГОСТРА ТЕМА

У центрі села під Черкасами 
на автотрасі вже не один 
рік трапляються аварії 
з тяжкими наслідками, 
але чиновників це не хвилює

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 
зменшення фінансового навантаження на 
споживачів щодо оплати послуги з централізованого 
опалення шляхом створення умов для отримання 
розстрочки на оплату послуги з централізованого 
опалення»

ДОКУМЕНТИ

ТИСНЯВА. На жаль, чимало українських родин змушені 
тулитися у квартирах, де на одну людину припадає не 
більше 7 квадратних метрів. Чи є вихід?
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Депутати визначилися 
з планом роботи 

ЗАКОНОТВОРЧІСТЬ. Цього пленарного тижня Верховна 
Рада розгляне питання, які стосуються житлово-комуналь-
ного господарства, фінансів і банківської діяльності, охорони 
здоров’я та дерегуляції. Про це на засіданні погоджувальної 
ради голів фракцій та парламентських комітетів оголосив Голо-
ва Верховної Ради Андрій Парубій.

Минулого тижня було розглянуто не всі заплановані питан-
ня стосовно ЖКГ, тож у вівторок їх розглянуть першим блоком, 
повідомляє УНІАН. У середу народні депутати планують обго-
ворити блок питань, що стосуються охорони здоров’я, а в чет-
вер першим питанням буде дерегуляція, далі — питання право-
охоронної діяльності.

Андрій Парубій сподівається, що сьогодні парламент ска-
сує положення постанови щодо підвищення зарплат депутатам 
до майже 40 тисяч гривень. Ситуація, яка склалася у зв’язку 
з ухваленням цього рішення, свідчить, за словами Голови ВР, 
що «ми допустили, і я беру відповідальність на себе, помилки».
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У зв’язку зі зміною діючого Законодавства України (зміна ціни на газ, електроенергію, водопоста-
чання та інших складових) ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ
ЦЕНТР» інформує мешканців будинків за адресами: просп. В.Лобановського, 4-Ж;  просп. В.Ло-
бановського, 6-В; просп. В.Лобановського, 6-Г; просп. В.Лобановського, 6-Д;  вул. Смілянська, 15, що
тарифи на комунальні послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води для розра-
хунків з населенням розраховані згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 № 869
та надані до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для
населення.

Структура розрахункових тарифів на послуги з централізованого опалення та постачання гарячої
води для здійснення розрахунків з населенням

Вартість витрат з проведенням періодичної повірки, обслуговування і ремонт квартирних засобів
обліку теплової енергії, в т.ч. їх демонтаж, транспортування та монтаж після повірки, що нараховується
ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР», як виконавець послуг з централізованого опа-
лення:

Жовтень, квітень по 21,40 грн з ПДВ
Листопад – березень по 42,81 грн з ПДВ 
Зауваження та пропозиції приймаються на електронну адресу ТОВ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКС-

ПЕРТНИЙ ЦЕНТР»: info@puec.com.ua (з обов’язковим зазначенням у Темі «Зауваження та пропозиції»),
або в письмовому вигляді за адресою: м. Київ, вул. М. Берлінського, 15, тел. (044) 220-05-45 протягом
двадцяти календарних днів від дня публікації цього оголошення в робочі години з 9-00 до 18-00  з по-
неділка до п’ятниці.

Детальна інформація на сайті puec.com.ua та на стендах у під’їздах.

Оголошення 
про реалізацію додаткових 5742 одиниць майна 

(активів) банку шляхом безпосереднього його продажу
фізичним та/або юридичним особам 

Найменування банку                               АТ «Дельта Банк»
Назва майна                                            Банківське обладнання, меблі, 
                                                                 комп’ютерна та офісна техніка, 
                                                                 та інші основні засоби
Місце проведення безпосереднього      Відповідно до оголошень,
продажу юридичній чи фізичній особі  розміщених на сайті Банку  
                                                                  www.deltabank.com.ua та 
                                                                  ФГВФО http://torgi.fg.gov.ua/
Дати проведення безпосереднього        Відповідно до оголошень, 
продажу юридичній чи фізичній особі: розміщених на сайті Банку  
                                                                           www.deltabank.com.ua та ФГВФО
                                                                http://torgi.fg.gov.ua/

Посилання на оголошення про 
проведення безпосереднього продажу, 
розміщене на веб-сайті Фонду               http://torgi.fg.gov.ua/direct_sale/
Контактний телефон                                (044) 500-00-18

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Колес-
ника Андрія Миколайовича в судове засідання, що відбудеться о 9 годині
30 хвилин 17 листопада 2016 року за адресою: м. Житомир, вул. Покров-
ська, 90, каб. 16, як відповідача у цивільній справі № 295/6934/16-ц за по-
зовом ТОВ «Факторингова компанія «РАНТЬЄ».

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право з’явитись
для участі в судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами справи,
знімати копії, заявляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свід-
ків, витребування письмових доказів) тощо, у випадку участі у ній, прошу
завчасно до дати, визначеної для слухання справи.

Крім того, повідомляємо, що в судове засідання ви повинні надати всі
оригінали документів, якими обґрунтовуєте свої заперечення проти вимог
або копії цих документів, завірених у встановленому законом порядку у
випадку невизнання заявленого позову.

У разі неприбуття в судове засідання, суд розгляне дану справу у вашу
відсутність за наявними в матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт або
інший документ, що підтверджує особу.

Суддя Є. О. Грубіян
ВИМОГА ПРО ПОВЕРНЕННЯ БОРГУ

14.07.2009 року Богуславський Сергій Самуі-
лович отримав у Кузнєцова Юрія Павловича
(1764700259) і Шлаєна Семена Михайловича в
борг грошові кошти в сумі рівній 163 100 (сто
шістдесят три тисячі сто гривень), 00 копійок, які
зобов’язався повернути в найближчий час. За-
значене підтверджується власноруч написаною
Богуславським Сергієм Самуіловичем борговою
розпискою від 14.07.2009 року, оригінал якої зна-
ходиться у Кузнєцова Юрія Павловича
(1764700259).

Враховуючи усе вищевикладене, керуючись
нормативно-правовими положеннями ст.ст. 509,
510, 525, 526, 540, 541, 542, 1046, 1047 та 1049
Цивільного кодексу України, я, Кузнєцов Юрій
Павлович (1764700259) вимагаю у Богуслав-
ського Сергія Самуіловича повернути мені гро-
шові кошти (борг) згідно боргової розписки від
14.07.2009 року на суму 163 100 (сто шістдесят
три тисячі сто гривень), 00 копійок. У випадку не-
повернення Богуславським Сергієм Самуілови-
чем зазначених коштів (боргу), я Кузнєцов Юрій
Павлович (1764700259) буду вимушений зверну-
тись за захистом своїх прав до компетентного
суду.

Представник Кузнєцова Ю.П: Каблучко Д.О.
(нот-довіреність серії НВХ408376 

від 29.07.2016 р., реєстр №782)

Арцизький районний суд Одеської об-
ласті викликає Подорвана Володимира Ми-
колайовича (адреса: м. Арциз Одеської
області, вул. Мічуріна, буд. № 26), як відпо-
відача по цивільній справі № 492/1459/14-ц
за позовом Подорван Світлани Данилівни
до Подорвана Володимира Миколайовича
про розподіл майна, набутого під час
шлюбу, на 24.11.2016р. о 09 год. 00 хв.,
07.12.2016р. на 09 год. 00 хв. до залу судо-
вих засідань № 1 Арцизького районного
суду Одеської області (м. Арциз Одеської
області, вул. Соборна, буд. 29, суддя Гу-
сєва Н.Д., тел./факс: (04845) 3-12-43, 3-14-
38) та пропонує надати заперечення проти
позову та докази, якими вони обґрунтову-
ються.

Суд роз’яснює Подорвану В.М., що від-
повідно до ст. 74 ЦПК України, з опубліку-
ванням оголошення про виклик його до
суду, він вважається повідомленим про час
і місце розгляду справи, У разі неявки По-
дорвана В.М. у судове засідання, або непо-
відомлення про причину неявки, суд може
ухвалити заочне рішення на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Н. Д. Гусєва

В провадженні Бердянського міськ-
районного суду знаходиться цивільна
справа №310/6606/16-ц за позовом
Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Порше Лізинг Україна» до Ей-
чинаса Сергія Алфонсовича про
стягнення заборгованості та збитків.

Розгляд справи призначено на
06.12.2016 р. о 15 годині 45 хвилин у
приміщенні Бердянського міськрайон-
ного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Консульська,
64, каб. 406, суддя Троценко Т.А., тел.
(06153)3-55-31.

Суд викликає Ейчинаса Сергія Ал-
фонсовича як відповідача.

Явка відповідача до суду обов’яз-
кова. В разі неявки відповідача справа
буде розглянута за наявними матеріа-
лами.

Суддя Т. А. Троценко

 

Найменування 
централізованого  

опалення  

постачання  гарячої  води  
за умови підключення 
рушникосушильників  
до системи гарячого 
водопостачання 

за 1 Гкал за 1 кв.м/рік грн/куб.м 
Собівартість власної теплової енергії 8050,64 19,88 54,61 
Витрати на утримання абонентської служби 43,61 0,11 1,15 
Витрати на періодичну повірку квартирних засобів 
обліку 

- - 2,02 

Витрати на придбання води для послуги з гарячого 
водопостачання  

- - 5,11 

Решта витрат, крім послуг банку 23,39 0,06 0,62 
Собівартість послуг, без урахування послуг банку 8117,64 20,05 63,51 
Послуги банку 120,76 0,30 0,90 
Повна планова собівартість послуг  8238,40 20,35 64,41 
Планові тарифи на послуги з ПДВ 1224,36 24,42 77,29 

 

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

121. Контроль за діяльністю територіальних органів та територіальних підрозді-
лів ДМС щодо дотримання вимог цього Порядку та організації контролю за роботою 
уповноважених суб’єктів організовує та здійснює ДМС.

Дотримання вимог законодавства працівниками 
під час прийому заяв, оформлення та видачі паспорта

122. Керівники територіальних органів/територіальних підрозділів ДМС, уповно-
важених суб’єктів організовують роботу з оформлення (у тому числі замість втра-
ченого або викраденого), обміну паспорта, його видачі та обліку, визначають поса-
дові обов’язки працівників та здійснюють контроль за їх виконанням. Забезпечують 
навчання працівників та відповідають за дотримання ними вимог законодавства під 
час прийому заяв, оформлення та видачі паспорта.

123. Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповно-
важеного суб’єкта, відповідальний за прийняття документів, фотокарток, оформлен-
ня заяви-анкети та отримання біометричних даних, параметрів особи, забезпечує пе-
ревірку поданих документів, виявлення фактів їх недійсності, відповідності вимогам, 
установленим законодавством, дотримання строків та порядку прийому документів, 
достовірність та правильність внесених до заяви-анкети відомостей і сканованих до-
кументів, збереження отриманих від заявника документів та паспорта.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, відпові-
дальний за розгляд заяви-анкети для оформлення (у тому числі замість втраченого 
або викраденого), обміну паспорта, ідентифікацію особи та прийняття рішення про 
оформлення паспорта, забезпечує дотримання вимог законодавства під час при-
йняття рішення про оформлення паспорта.

Працівник територіального органу/територіального підрозділу ДМС, уповнова-
женого суб’єкта, відповідальний за видачу паспорта, забезпечує дотримання поряд-
ку видачі паспорта, строків зберігання та повернення заяви-анкети разом з додани-
ми до неї документами (у тому числі паспорта).

124. Працівник територіального підрозділу ДМС, відповідальний за ведення кар-
тотеки територіального підрозділу ДМС, забезпечує надання достовірної інформа-
ції про оформлення та видачу паспорта зразка 1994 року, внесення її до відомчої ін-
формаційної системи ДМС із застосуванням засобів Реєстру або надсилання інфор-
мації у електронній формі шляхом заповнення електронної форми запиту-відповіді.

125. Обов’язки працівників територіальних органів/територіальних підрозділів 
ДМС, уповноважених суб’єктів щодо виконання вимог цього Порядку визначають-
ся в їх посадових інструкціях.

Заповнення паспорта
126. До паспорта вноситься така інформація:
назва держави;
назва документа;
ім’я особи;
стать;
громадянство;
дата народження;
унікальний номер запису в Реєстрі;
номер документа;
дата закінчення строку дії документа;
дата видачі документа;
найменування територіального органу або територіального підрозділу ДМС, що 

здійснив оформлення паспорта (код);
реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фі-

зичних осіб — платників податків або повідомлення про відмову від його прийняття. 
У разі наявності повідомлення про відмову у відповідному полі проставляється слово 
«відмова». У разі відсутності інформації відповідне поле не заповнюється;

місце народження;
відцифрований образ обличчя особи;
відцифрований підпис особи.
127. У паспорті складові імені «прізвище» та «власне ім’я», а також місце на-

родження особи зазначаються українською мовою та латинськими літерами відпо-
відно до правил транслітерації. Складова імені «по батькові» зазначається україн-
ською мовою.

Якщо прізвище або по батькові не є складовими імені, відповідні поля не запо-
внюються.

128. На письмове прохання особи внесення складових її імені «прізвище» та 
«власне ім’я» латинськими літерами може бути виконано відповідно до його напи-
сання у раніше виданих документах, що посвідчують особу та підтверджують грома-
дянство України, або документах, що підтверджують факт народження, зміни іме-
ні (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), виданих компетентними 
органами іноземної держави та легалізованих в установленому порядку. Написан-
ня прізвища особи у паспорті може бути виконано відповідно до написання прізви-
ща її дитини/батьків (або одного з них) у раніше виданих їм паспортах (у тому чис-
лі в паспортах для виїзду за кордон, виданих іноземними державами, якщо дитина/
батьки є іноземцями).

129. Найменування полів для внесення інформації про особу та реквізитів у зоні 
візуальної перевірки паспорта заповнюються українською та англійською мовами.

130. Заповнення даних здійснюється з дотриманням таких вимог:
Елементи  

даних
Назва  
поля

Заповнення  
елементів даних

Максимальна кількість 
символів

Назва держави

Назва доку-
мента

ПАСПОРТ ГРОМА-
ДЯНИНА УКРАЇНИ 
PASSPORT OF THE 
CITIZEN OF UKRAINE

Ім’я особи Прізвище/
Surname

зазначається пріз-
вище

два рядки по 27

Ім’я/Name зазначається влас-
не ім’я

два рядки по 27

По батькові/
Patronymic

зазначається по бать-
кові

27 

Стать Стать/ Sex Ж/F або Ч/M 3
Громадянство Громадянство/ 

Nationality
УКРАЇНА/UKR 11

Дата наро-
дження

Дата наро-
дження / 
Date of birth

зазначається дата на-
родження

10

Унікальний но-
мер запису в 
Реєстрі

Запис №/
Record No.

зазначається унікаль-
ний номер запису в 
Реєстрі (без врахуван-
ня позначки «-»)

13

Номер доку-
мента

Документ №/
Document No.

зазначається номер 
виданого паспорта

9

Дата закінчення 
строку дії доку-
мента

Дійсний до/
Date of expiry

зазначається дата за-
кінчення строку дії 
паспорта

10

Дата видачі до-
кумента

Дата видачі/
Date of issue 

зазначається дата ви-
дачі паспорта

10

Територіальний 
орган або тери-
торіальний під-
розділ ДМС, що 
оформив пас-
порт (код)

Орган, що ви-
дав/Authority

зазначається код те-
риторіального орга-
ну або територіально-
го підрозділу ДМС, що 
оформив паспорт

4

Реєстраційний 
номер обліко-
вої картки плат-
ника податків з 
Державного ре-
єстру фізичних 
осіб — платни-
ків податків або 
повідомлен-
ня про відмо-
ву від його при-
йняття

РНОКПП/
RNTRC

зазначається номер 
або слово «відмова», 
а за відсутності ін-
формації поле не за-
повнюється

10

Місце наро-
дження

Місце наро-
дження/Place 
of birth

зазначається місце 
народження особи

два рядки по 42 

Відцифрований 
образ обличчя 
особи

відцифрований образ 
обличчя особи

Відцифрований 
підпис особи

відцифрований під-
пис особи

131. До безконтактного електронного носія, що міститься у паспорті, вносить-
ся така інформація:

інформація, зазначена в зоні візуальної перевірки паспорта;
додаткова змінна інформація (про місце проживання, про народження дітей, 

про шлюб і розірвання шлюбу, про зміну імені, у разі наявності — інформація 
про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реє-
стру фізичних осіб — платників податків або повідомлення про відмову від його 
прийняття (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляють-
ся від прийняття зазначеного номера та офіційно повідомили про це відповідному 
контролюючому органу). У разі наявності повідомлення про відмову від реєстра-
ційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізич-
них осіб — платників податків у відповідному полі проставляється слово «відмо-
ва». У разі відсутності інформації відповідне поле не заповнюється;

біометричні дані, параметри особи (відцифрований образ обличчя особи, від-
цифрований підпис особи, відцифровані відбитки пальців рук (за згодою особи);

засоби електронного цифрового підпису (у разі оформлення паспорта особі, 
яка досягла 18-річного віку) та засоби шифрування в порядку, встановленому за-
конодавством. 

Інформація вноситься до безконтактного електронного носія відповідно до ре-
комендацій Міжнародної організації цивільної авіації (IКAO) Doc 9303.

132. До паспорта особи, яка в установленому законом порядку визнана недієз-
датною, відцифрований підпис не вноситься, а до паспорта особи з фізичними ва-
дами — вноситься за її бажанням.

Підпис особи, яка відбуває покарання в установах виконання покарань або пе-
ребуває на тривалому стаціонарному лікуванні в закладах МОЗ закритого типу, а 
також особи, яка не може пересуватися самостійно у зв’язку з тривалим розладом 
здоров’я, що підтверджується медичним висновком відповідного закладу охоро-
ни здоров’я, оформленим в установленому порядку, — вноситься шляхом скану-
вання із застосуванням засобів Реєстру.

133. Інформація про місце проживання особи зберігається на безконтактному 
електронному носії, що міститься у паспорті, у хронологічному порядку.

134. У разі зміни місця проживання особи, яка проживає в Україні, відомості до 
безконтактного електронного носія та до бази даних Реєстру вносяться територі-

альним органом/територіальним підрозділом ДМС із застосуванням засобів Реє-
стру в установленому порядку.

135. У разі оформлення особі документів для виїзду за кордон на постійне про-
живання територіальний орган ДМС із застосуванням засобів Реєстру здійснює 
внесення відповідної інформації до бази даних Реєстру та до безконтактного елек-
тронного носія, що міститься у паспорті.

136. Дата народження зазначається таким чином: дні та місяці — двома циф-
рами (від одиниці до дев’яти попереду ставиться нуль), між якими ставиться про-
біл, роки — чотирма цифрами, яким передує пробіл.

Якщо дату народження або якусь її частину не встановлено, проставляються 
відповідно «XX» — для дня чи місяця, «XXXX» — для року, «XX XX XXXX» — для 
дня, місяця і року.

137. Жіноча стать зазначається літерами «Ж/F», чоловіча — «Ч/M».
138. Відомості про місце народження вносяться таким чином:
назва міста — у разі народження в мм. Києві та Севастополі;
назва міста та області (Автономна Республіка Крим), до складу якої входить 

місто, — у разі народження в місті обласного чи республіканського (Автономної 
Республіки Крим) значення;

назва населеного пункту, району, області (Автономна Республіка Крим) — у ра-
зі народження в інших населених пунктах;

відомості згідно з документом, що посвідчує факт реєстрації народження осо-
би, з обов’язковим зазначенням країни народження та через скісну риску трилі-
терного коду країни народження.

Відомості про місце народження особи за межами держави вносяться відпо-
відно до свідоцтва про народження. У разі розбіжності даних у свідоцтві про на-
родження та паспорті, що підлягає обміну, відомості вносяться відповідно до сві-
доцтва про народження.

Відомості про місце народження особи, яка народилася на території колишньо-
го СРСР (до 24 серпня 1991 року), зазначаються відповідно до свідоцтва про на-
родження або паспорта зразка 1994 року (у разі його обміну/втрати/викрадення) 
із зазначенням через скісну риску абревіатури СРСР англійськими літерами – SUN.

Коди країн зазначаються згідно з ДСТУ ISO 3166-1-2009 «Коди назв країн світу».
139. Код територіального органу або територіального підрозділу ДМС, що 

оформив паспорт, позначається чотиризначним числом, в якому перші дві цифри 
означають регіональний код (код Автономної Республіки Крим, області чи міста) 
відповідно до державного класифікатора ДК 014-97 «Класифікатор об’єктів адмі-
ністративно-територіального устрою України», а останні дві цифри — код терито-
ріального органу або територіального підрозділу ДМС, що прийняв рішення про 
оформлення паспорта.

Установлено такі коди регіонів України:
Автономна Республіка Крим — 01
область:
Вінницька — 05
Волинська — 07
Дніпропетровська — 12
Донецька — 14
Житомирська — 18
Закарпатська — 21
Запорізька — 23
Івано-Франківська — 26
Київська — 32
Кіровоградська — 35
Луганська — 44
Львівська — 46
Миколаївська — 48
Одеська — 51
Полтавська — 53
Рівненська — 56
Сумська — 59
Тернопільська — 61
Харківська — 63
Херсонська — 65
Хмельницька — 68
Черкаська — 71
Чернівецька — 73
Чернігівська — 74
м. Київ — 80
м. Севастополь — 85.
Коди територіальних органів та територіальних підрозділів ДМС встановлю-

ються ДМС.
140. Для заповнення значення елемента даних «Унікальний номер запису в Ре-

єстрі» використовуються цифри від нуля до дев’яти (зазначається унікальний но-
мер запису в базі даних Реєстру).

141. Елемент ідентифікації (відцифрований образ обличчя особи та відцифро-
ваний підпис особи) вноситься на сторінку даних відповідно до рекомендацій IКAO 
Doc 9303, ДСТУ 1303-94.

142. Заповнення машинозчитуваної зони здійснюється відповідно до вимог за-
конодавства та рекомендацій IКAO Doc 9303.

143. Порядок використання безконтактного електронного носія, який імплан-
товано у паспорт громадянина України, встановлюється МВС відповідно до міжна-
родних стандартів та рекомендацій ІКАО.».
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Біловодський районний суд Луганської
області викликає відповідача по справі
№408/5936/16-ц (2/408/1235/16) за позовом
Луганського обласного будинку дитини №2
до Герман Ганни Сергіївни (28.01.1989 р.н.,
м. Ровеньки Луганської області), третя особа
- Служба у справах дітей Сєвєродонецької
міської ради Луганської області, про позбав-
лення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 04.11.2016
року об 11 годині 30 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, 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 у судове засі-
дання по цивільній справі № 426/11798/16-ц
за позовною заявою Тарасова Віктора Федо-
ровича до Тарасової Галини Мефодіївни,
Фейної Олени Олександрівни про визнання
осіб такими, що втратили право користува-
тися житловим приміщенням та про зняття
з реєстраційного обліку, що відбудеться 4
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

Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м, Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає Мосійчука Олега
Миколайовича, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі №
426/8486/16-ц за позовом Мосійчук
Олени Олександрівни до Мосійчука Олега
Миколайовича, що відбудеться 4 листо-
пада 2016 року о 12.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34,
викликає відповідачів у судове засідання на 7
листопада 2016 року, а саме:

- Ваммаєву Ірину Миколаївну, на 14.00 го-
дину;

- Катєньову Світлану Олексіївну, на 14.30
годину;

- Дмитрієнко Ірину Іванівну, на 15.00 годину
по справах за позовами Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПРИВАТ-
БАНК» про стягнення заборгованості, в залі
судових засідань Сватівського районного суду
Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Попаснянський районний суд Луганської
області викликає відповідачку Комльєву
Людмилу Григоріївну, 10.02.1958 р.н., яка
зареєстрована за адресою: Луганська об-
ласть, м. Золоте, кв-л Сонячний, буд. 5, кв.
62, у судове засідання по цивільній справі 
№ 423/2415/16-ц за позовом Комльєва Во-
лодимира Павловича до Комльєвої Людмили
Григоріївни про розірвання шлюбу, що від-
будеться 4 листопада 2016 року о 08 год. 00
хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, кaб.
№ 7.

У разі неявки суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя А. В. Архипенко

Новопсковський районний суд Луганської
області викликає Савіна Вадима Володими-
ровича як відповідача в судове засідання для
розгляду цивільної справи ЄУ №420/1656/16-ц
(провадження №2/420/805/16) за позовом
Савіної Олени Юріївни до Савіна Вадима Во-
лодимировича про розірвання шлюбу, яке
відбудеться 7 листопада 2016 року о 09 год.
00 хв. (резервна дата судового засідання 9
листопада 2016 року о 09 год. 00 хв.) у при-
міщенні Новопсковського районного суду за
адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков
Луганської області.

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

Суддя P. P. Потапенко

Новопсковський районний суд Луганської
області викликає Лещенко Людмилу Олексан-
дрівну як відповідачку в судове засідання для
розгляду цивільної справи ЄУ №420/1661/16-ц
(провадження №2/420/809/16) за позовом
Публічного акціонерного товариства «Альфа-
Банк» до Лещенко Людмили Олександрівни
про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 7 листопада 2016 року о 09 год. 30 хв.
(резервна дата судового засідання 9 листо-
пада 2016 року о 09 год. 30 хв.) у приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою:
вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської
області.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Новопсковський районний суд Луганської
області викликає Васильченка Дениса Олек-
сандровича як відповідача в судове засідання
для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/1710/16-ц (провадження №2/420/837/16)
за позовом Васильченко Оксани Євгенівни до
Васильченка Дениса Олександровича про
розірвання шлюбу, яке відбудеться 7 листо-
пада 2016 року о 10 год. 30 хв. (резервна
дата судового засідання 11 листопада 2016
року о 10 год. 30 хв.) у приміщенні Новоп-
сковського районного суду за адресою: вул.
Українська, 28, смт Новопсков Луганської
області.

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

Суддя P. P. Потапенко

Новопсковський районний суд Луганської
області викликає Чернявського Павла Івано-
вича як відповідача в судове засідання для роз-
гляду цивільної справи ЄУ №420/1667/16-ц
(провадження №2/420/815/16) за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Чернявського П.І. про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 7 лис-
топада 2016 року о 10 год. 00 хв. (резервна
дата судового засідання 9 листопада 2016
року о 10 год. 00 хв.) у приміщенні Новоп-
сковського районного суду за адресою: вул.
Українська, 28, смт Новопсков Луганської
області.

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

Суддя P. P. Потапенко

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідача в судове засі-
дання Крітченка Олександра Петровича в
справі № 433/1746/16-ц-2/433/982/16 за по-
зовом Крітченко Віти Юріївни, інтереси якої
представляє Заїка Валерій Кузьмич до Кріт-
ченка Олександра Петровича, третя особа:
Служба у справах дітей Троїцької РДА, про
надання дозволу на тимчасовий виїзд за кор-
дон неповнолітньої дитини без згоди батька.

Засідання відбудеться 4 листопада 2016
року об 11 год. 00 хв. за адресою: Луганська
область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідачку в судове за-
сідання Ломакіну Ельвіру Володимирівну
в справі № 433/1736/16-ц-2/433/978/16 за
позовом Ломакіна Костянтина Олексан-
дровича до Ломакіної Ельвіри Володими-
рівни про розірвання шлюбу.

Засідання відбудеться 4 листопада
2016 року о 10 год. 30 хв. за адресою: Лу-
ганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідачку в судове
засідання Ляшенко Любов Павлівну в
справі № 433/1757/16-ц-2/433/987/16 за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ломакіної
Любові Павлівни про стягнення заборго-
ваності.

Засідання відбудеться 4 листопада
2016 року о 10 год. 45 хв. за адресою: Лу-
ганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідачів в судове
засідання Алексєєву Тетяну Борисівну та
Алексєєва Андрія Валерійовича в справі
№ 433/1758/16-ц-2/433/988/16 за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Алексєєвої Те-
тяни Борисівни, Алексєєва Андрія
Валерійовича про стягнення заборгова-
ності.

Засідання відбудеться 4 листопада
2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: Лу-
ганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Сушко Сергій Миколайович виклика-

ється в судове засідання до Пологів-

ського районного суду Запорізької

області як відповідач по цивільній справі

№ 324/1416/16-ц за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк» до Сушко Сергія Мико-

лайовича про стягнення заборгованості

за кредитним договором, яке відбудеться

21.11.2016 року о 14 год.00 хв. в примі-

щенні суду за адресою: вул. Єдності, 28,

м. Пологи, Запорізької області.

Суддя Іванченко М.В.

Громенко Володимир Анатолійович ви-

кликається в судове засідання до Поло-

гівського районного суду Запорізької

області як відповідач по цивільній справі

№ 324/1557/16-ц за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк» до Громенка Володимира

Анатолійовича про стягнення заборгова-

ності за кредитним договором, яке відбу-

деться 21.11.2016 року о 13 год. 30 хв. в

приміщенні суду за адресою: вул. Єд-

ності, 28, м. Пологи, Запорізької області.

Суддя Іванченко М.В.

Костянтинівський міськрайонний суд До-
нецької області (85110, м. Костянтинівка До-
нецької області, пр. Ломоносова, №157)
розглядає цивільну справу №233/4033/16-ц за
позовом Музикантової Т.В. до Музикантова
А.А. про розірвання шлюбу. Відповідач у
справі - Музикантов Артем Анатолійович,
09.06.1987 р.н., останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка-18, вул.
Мартовська, буд. 19, викликається до суду на
08 год. 00 хв. 4 листопада 2016 року (корп.
№2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Каліуш О. В.

Татарбунарський районний суд Оде-
ської області викликає в судове засідання
на 09 листопада 2016 року о 10 год. 00 хв.
як відповідача Будей Євгенію Юхимівну по
цивільній справі № 515/1428/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» до
Будей Євгенії Юхимівни про стягнення за-
боргованості.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татар-
бунари, Одеська область, 68100.

У разі неявки відповідача в судове за-
сідання, розгляд справи відбудеться за її
відсутності.

Суддя Сивоконь Т.І.

Херсонський міський суд Херсонської
області повідомляє, що 23.11.2016 р. 
о 14.45 год. в приміщенні суду за адре-
сою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» до Дьоміна Артема Олего-
вича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Дьоміна Артема
Олеговича з’явитися до суду на вказані
дату і час. У випадку неявки відповідача
справа буде розглянута у його відсут-
ність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Люботинський міський суд Харківської
області викликає Тижненка Андрія Володи-
мировича, останнє відоме місце мешкання
якого: ХО, м. Люботин, вул. Свердлова, буд.
31, в судове засідання як відповідача по ци-
вільній справі № 630/594/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Тижненка Андрія
Володимировича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 14.11.2016 р. об 11
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: ХО,
м. Люботин, вул. Некрасова, 10-Б.

У разі неявки відповідача без поважних
причин або неповідомлення ним суд про
причини неявки, а також непред’явлення
суду доказів, справа буде розглянута за від-
сутністю відповідача та на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя О.В. Зінченко

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідачів у судове
засідання Єсіпенка Євгена Анатолійовича,
Єсіпенко Ганну Олександрівну по справі
№ 433/1630/16-ц за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Єсіпенка Євгена Анатолійо-
вича, Єсіпенко Ганни Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Засідання відбудеться 04 листопада
2016 року о 14 год. 30 хв. за адресою: Лу-
ганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го
травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н.В.

Підволочиський районний суд Тернопільської області викликає в судове засідання як відповідача Душенько
Андрія Антоновича в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 7 листопада 2016 року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні Підволочиського ра -
йонного суду Тернопільської області за адресою: селище Підволочиськ, вулиця Залізнична, 1.

Останнє відоме місцезнаходження відповідача Душенько Андрія Антоновича: вул. Центральна, 67, с. Поділля
Підволочиського району Тернопільської області.

У випадку неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута у його відсутність.
Суддя Г. Б. Сидорак

Повістка про виклик підозрюваних
Підозрюваному Безим’янному Володимиру Михайловичу, 22.04.1959 р.н., зареєстрованому за адресою:

м. Одеса, вул. Китобойна, буд. 81, та підозрюваному Джугану Михайлу Петровичу, 30.04.1974 р.н., зареєстрова-
ному за адресою: Закарпатська область, м. Усть-Чорна, вул. Калініна, буд. 33, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135,
290, 297-5 КПК України вам необхідно з’явитися 4 листопада 2016 року о 10 год. 00 хв. до слідчого СВ УСБУ в
Одеській області Ступака І.І. за адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, каб. № 285, р.т.: (048)779-25-99, для оз-
найомлення з матеріалами спеціального досудового розслідування № 22014160000000221 від 13.10.2014 за оз-
наками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Київський окружний адміністративний суд
викликає в судове засідання третю особу Ма-
линовську Олену Михайлівну, що призначене
на 10.00 год. 24.11.2016 р. у справі
№810/5172/15 за позовом ТОВ «Універсалаг-
ротрейд» до Приватного нотаріуса Криворучко
Оксани Вікторівни, Управління держгеокадас-
тру в Бориспільському районі Київської об-
ласті, треті особи: Цибульський Анатолій
Васильович, Малиновська Олена Михайлівна,
про скасування реєстрації права власності, яке
відбудеться за адресою: м. Київ, бул. Лесі Ук-
раїнки, буд. 26, під’їзд 1, поверх 6, кабінет 629.

Суддя Басай О. В.

Семенівський районний суд Чернігівської
області викликає як відповідача Носача Олега
Васильовича (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Центральна, будинок 9, квартира
84, м. Семенівка Чернігівської області, 15400),
для участі у цивільній справі за позовом ПАТ
«Облтеплокомуненерго» до Носача Олега Ва-
сильовича про стягнення заборгованості за по-
слуги з централізованого опалення, розгляд
якої відбудеться 7 листопада 2016 року о 10
годині 00 хвилин у приміщенні Семенівського
районного суду Чернігівської області (зала №1,
вул. Центральна, 6, м. Семенівка, Чернігівська
область, 15400).

Суддя О. І. Гнип

Ковпаківський районний суд м. Суми викли-
кає відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ «Акцент Банк» до Хізенка В.М. про стяг-
нення заборгованості Хізенка Вадима Мико-
лайовича в судове засідання, яке відбудеться
о 09.00 годині 2 листопада 2016 року за адре-
сою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12, каб. 18.

У разі неявки відповідача Хізенка В.М. у су-
дове засідання, суд вирішить справу на під-
ставі наявних у ній доказів.

Суддя О. І. Чернобай

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Шукаєва Сергія Анатолійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Шукаєв Сергій Анатолійович
(мешкає за адресою: 84551, Донецька область, Бах-
мутський район, м. Часів Яр, вул. Комсомольська,
2/37) викликається на 04.11.2016 р. о 08.30 год. до
суду в кабінет № 210 для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпо-
відача, він повинен повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута заочно у його
відсутність.

Суддя Полтавець Н. З.

Білоцерківський міськрай-
онний суд Київської області
викликає як відповідача Бі-
рюкова Олександра Мико-
лайовича по цивільній справі
№ 357/8557/16-ц за позовом
Найвельта Едуарда Михайло-
вича про звільнення майна 
з-під арешту на 16.11.2016
року на 09 год. 30 хв. Адреса
суду: м. Біла Церква, вул.
Першотравнева, 4а, зал суду
№ 4.

Суддя 
О.В. Бондаренко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачів Морозова Василя Дмитровича
(Луганська область, м. Сєвєродонецьк, кв. МЖК «Мрія»,
5/21), Морозову Надію Юріївну (Луганська область, 
м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 9а/1), Морозова Мак-
сима Васильовича (Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, кв. МЖК «Мрія», 5/21) у судове засідання з
розгляду цивільної справи № 428/3963/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Райффайзен банк
Аваль» м. Київ до Морозова Василя Дмитровича, Моро-
зової Надії Юріївни, Морозова Максима Васильовича про
солідарне стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, солідарне стягнення судового збору, яке відбу-
деться 07 листопада 2016 року о 10 годині 00 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сє-
вєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на
вказане судове засідання суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Сватівський  районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Гнєушева Андрія Володимировича як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/8772/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Гнєушева Андрія Володимировича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 08 листопада 2016 року о
17.00 год.; Якубовського Олександра Леонідовича як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/849/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Якубовського Олександра Леонідовича про
стягнення заборгованості, що відбудеться 07 листопада 2016 року
о 16.00 год.; Синявську Антоніну Іванівну як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/4188/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Синявської Антоніни Іванівни про стягнення
заборгованості, що відбудеться 07 листопада 2016 року о 17.00
год.; Бородай Володимира Миколайовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/517/16-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Бородай Володимира Миколайовича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 07 листопада 2016 року о
16.30.

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

Суддя А.С. Река

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

- Корольова Олександра Євгеновича, 03.03.1981 р.н.,
ІПН: 2964713870, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/6156/16-ц за позовом ТОВ «Кре-
дитні ініціативи» до Корольова Олександра Євгеновича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 07 листо-
пада 2016 року об 11.20 год.

- Букшина Дмитра Івановича, 12.06.1964 р.н., ІПН:
2371609939, як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/6421/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні
ініціативи» до Букшина Дмитра Івановича про стягнення
заборгованості, що відбудеться 07 листопада 2016 року
о 12.30 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-
кликає: Бакшеєву Валентину Леонідівну як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/85024/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Бакшеєвої Валентини Леонідівни про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 07 листопада 2016 року о 09.00 год.; Шев-
ченко Наталію Іванівну як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/4867/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Шевченко
Наталії Іванівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 07 лис-
топада 2016 року о 09.45 год.; Ковальова Олександра Олексійовича як
відповідача по цивільній справі № 426/4864/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Ковальова Олександра Олексійовича про стягнення
заборгованості, що відбудеться 07 листопада 2016 року о 13.45 год.;
Филипова Ігоря Вікторовича як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/4935/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Филипова Ігоря Вікторовича про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 07 листопада 2016 року о 12.15 год.; Кірій Євгена Миколайовича
як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/8531/16-ц
за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Кредіт-Капітал» до Кірій Євгена
Миколайовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 07 листо-
пада 2016 року о 13.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.        Суддя А.С. Река
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оголошення
Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Центральна,

26а) розглядатиме цивільні справи за позовами ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії Донецьке
обласне управління АТ «Ощадбанк» до фізичних осіб про стягнення заборгованості за кредитними договорами.
Відповідачі:

- справа № 319/1060/16-ц – Падалко І.Е., останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Во-
линова, буд. 27, викликається до суду на 10.45 год. 14 листопада 2016 року;

- справа № 319/1121/16-ц – Мірошниченко Микола Євгенович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Чапека, буд. 1а, кв. 54, викликається до суду на 10.30 год. 14 листопада 2016 року;

- справа № 319/1115/16-ц – Тверкін Володимир Олексійович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,
м. Сніжне, вул. 250 років Донбасу, буд. 12а, кв. 89, викликається до суду на 10.15 год. 14 листопада 2016 року;

- справа № 319/1031/16-ц – Фоменко Валентина Іванівна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Сніжне, вул. Юдина, 12, викликається до суду на 10.00 год. 14 листопада 2016 року;

- справа № 319/1116/16-ц – Познєєва Марія Юхимівна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Сніжне, вул. Белинського, буд. 4, кв. 6, викликається до суду на 09.45 год. 14 листопада 2016 року;

- справа № 319/1118/16-ц – Тополюк Віктор Васильович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Сніжне, вул. Советська, 83/3, викликається до суду на 09.30 год. 14 листопада 2016 року;

- справа № 319/1064/16-ц – Рябов Сергій Іванович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне,
вул. Черноморська, буд. 7, кв. 2, викликається до суду на 09.15 год. 14 листопада 2016 року;

- справа № 319/1118/16-ц – Лавриненко Ірина Іванівна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Сніжне, вул. Беринга, 14а, викликається до суду на 09.00 год. 14 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.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідачів
в судове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за їх відсутності
за наявними у справі доказами.

Суддя Солодовніков Р.С.

Рогов Максим Юрійович, останнє відоме місце
проживання: м. Докучаєвськ Донецької області, вул.
Комсомольська, буд. 50, викликається в судове за-
сідання до Пологівського районного суду Запорізь-
кої області як відповідач по цивільній справі
№324/829/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ро-
гова Максима Юрійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбудеться
18.11.2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду
за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізької
області. 

Суддя Іванченко М. В.

Жовтневий районний суд міста Кривого Рогу Дніпро-
петровської області повідомляє, що розгляд цивільної
справи (№ 212/3857/16-ц, 2/212/2216/16) за позовом Огур-
цової Тетяни Олександрівни до Огурцова Віктора Вікторо-
вича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на
утримання неповнолітньої дитини, призначено на 09 го-
дину 00 хвилин 18 листопада 2016 року в залі № 103 Жов-
тневого районного суду м. Кривого Рогу за адресою: м.
Кривий Ріг, вул. Невська, буд. 3 (суддя Борис О.Н).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі, відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи. У разі неявки відповідача
до залу суду без поважних причин, справа буде розглянута
за його відсутністю.

Суддя О. Н. Борис

Южний міський суд Одеської області викликає Гевор-
гяна Арсена Григоровича як відповідача по цивільній
справі №519/447/16-ц за позовом Пузанової Ганни Вік-
торівни до Геворгяна Арсена Григоровича про позбав-
лення батьківських прав, за участю третьої особи —
Орган опіки та піклування виконкому Южненської мі-
ської ради Одеської області, в судове засідання на 10
листопада 2016 року об 11.20 год. у приміщенні суду за
адресою: Одеська область, м. Южне, пр. Григорівського
Десанту 26 «а», зал № 3.

У разі неявки відповідача Геворгяна Арсена Григоро-
вича в судове засідання, справа буде розглянута у його
відсутність.

Суддя З. І. Барановська

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачів - Руденко
Вікторію Анатоліївну: м. Севастополь, Кірюшина Во-
лодимира Миколайовича: смт Станиця Луганська, у
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва «Всеукраїнський банк розвитку» на 18 листопада
2016 р. об 11 годині 00 хвилин.

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

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

Суддя Є. О. Соболєв

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Они-
щенка Олександра Миколайовича, ідентифікаційний
номер: 2154018270, у судове засідання по цивільній
справі № 426/2373/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Онищенка Олек-
сандра Миколайовича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 11 листопада 2016 року о 09.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Постійнодіючим третейським судом при АУБ по-
рушено провадження у справі №81/16 за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Шупеник Ольги Миколаївни
(Донецька обл., м. Макіївка, м-н Октябрський, буд.
3, кв. ). Судове засідання призначено на 08.11.2016
р. о 10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Євгена Свер-
стюка (Марини Раскової), 15, к. 811. Зобов’язати
Шупеник Ольгу Миколаївну надати третейському
суду письмовий відзив на позовну заяву. У випадку
неявки відповідачки справа може бути розглянута
без її участі.

Третейський суддя Ярошовець В. М.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П. за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 17 листопада 2016
року о 15 годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Державний Ощадний банк України» в
особі філії - Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» до Разенкова Бориса Борисовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Ра-
зенков Б.Б. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними в ній матеріалами.

Суддя І. П. Прінь

Чемеровецький районний суд Хмельницької об-
ласті повідомляє, що цивільна справа за позовом
Стахурської Галини Миколаївни до Фурмана Ми-
хайла Анатолійовича про стягнення боргу за дого-
вором позики, призначена до розгляду на 8
листопада 2016 року о 10 годині 30 хвилин за адре-
сою: смт Чемерівці, вул. Центральна, 44 Хмельниць-
кої області.

Явка Фурмана М.А. в судове засідання обов’яз-
кова.

Суддя В. О. Борсук

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/5189/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Рудікова Дмитра Леонідовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судовий розгляд справи
призначено на 17 листопада 2016 року о 08 год. 15 хв. в
приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адре-
сою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, 64, каб.501, тел.(код 06153) 3-63-75. 

Суд викликає Рудікова Дмитра Леонідовича як відпо-
відача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя Петягін В.В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Мінаєв Віталій Вікторович, 27.12.1973

р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України
викликається на 04.11.2016 о 10:00 год. до прокурора пер-
шого відділу процесуального керівництва управління про-
цесуального керівництва у кримінальних провадженнях
слідчих Департаменту процесуального керівництва у кри-
мінальних провадженнях слідчих центрального апарату Ге-
неральної прокуратури України Шоп’як В.Б. за адресою: 
м. Київ, вул. Різницька, 13/15, кабінет 1404 (тел. 044-596-
72-92) для вручення повідомлення про зміну раніше пові-
домленої підозри у кримінальному провадженні
№ 42015000000002166 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК Ук-
раїни.

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської
області за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка,
вул. Маяковського, 30 (суддя Український В.В., перший по-
верх, каб.5) о 10 год. 30 хв. 09 листопада 2016 року відбу-
деться слухання цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Писанки Олександра Анатолійовича про
стягнення заборгованості.

У судове засідання викликається відповідач Писанка
Олександр Анатолійович, останнє відоме місце прожи-
вання: Кіровоградська обл., Знам’янський р-н., с. Дмит-
рівка, вул. Нова, буд. 90. У випадку неявки відповідача
справу буде розглянуто за його відсутності за наявними
матеріалами. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини своєї неявки.

Суддя Український В.В.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом AT «Ощад-
банк» про стягнення заборгованості.

Відповідач Багаєв Алан Феліксович викликається
на 17 листопада 2016 року о 09.30 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Цен-
тральна, 26а) розглядатиме цивільні справи за позовами
ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії —
Донецьке областе управління AT «Ощадбанк» до фізич-
них осіб про стягнення заборгованості за кредитними до-
говорами. Відповідачі:

— справа №319/1127/16-ц - Руданок Ганна Микола-
ївна, остання відома адреса проживання: Донецька об-
ласть, м. Сніжне, вул. Корабльова, буд. 21, Думська Юлія
В’ячеславівна, остання відома адреса проживання: До-
нецька область, м. Сніжне, вул. Шахматова, 32, кв. 1,
Думськой Володимир Анатолійович, остання відома ад-
реса проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул.
Шахматова, буд. 31, кв. 1, Кушнір Наталія Олександрівна,
остання відома адреса проживання: Донецька область,
м. Сніжне, пров. Брестський, 3, викликаються в судове
засідання, яке призначене на 10 год. 15 хв. 21 листопада
2016 року;

— справа №319/1125/16-ц - Носаль Світлана Вален-
тинівна, остання відома адреса проживання: Донецька
область, м. Сніжне, вул. Леніна, 2, кв. 49, Закутня Віта
Вікторівна, остання відома адреса проживання: Донецька
область, м. Сніжне, вул. Гагаріна, буд. 47, кв. 60, Носаль
Сергій Вікторович, остання відома адреса проживання:
Донецька область, м. Сніжне, вул. Леніна, буд. 2, кв. 49,
викликаються в судове засідання, яке призначене на 10
год. 00 хв. 21 листопада 2016 року.

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

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідачів у судові засідання та неповідомлення
суду про поважну причину неявки позови будуть розгля-
нуті за їхньої відсутності за наявними в справах дока-
зами.

Суддя Солодовніков Р. С.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Цен-
тральна, 26а) розглядатиме цивільні справи за позо-
вами ПАТ «Державний ощадний банк України» в
особі філії — Донецьке областе управління AT
«Ощадбанк» до фізичних осіб про стягнення забор-
гованості за кредитними договорами. Відповідачі:

— справа №319/1063/16-ц - Гнилорибов Сергій
Вікторович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Сніжне, вул. Леніна, буд. 15, кв. 56,
викликається до суду на 09.00 год. 21 листопада
2016 року;

— справа №319/1122/16-ц - Баламут Володимир
Миколайович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Сніжне, вул. Одеська, 22, виклика-
ється до суду на 09.15 год. 21 листопада 2016 року;

— справа №319/1115/16-ц - Кузьмінова Валентина
Миколаївна, останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Сніжне, вул. Мурманська, 3, викли-
кається до суду на 09.30 год. 21 листопада 2016
року;

— справа №319/1061/16-ц - Іваненко Юрій Павло-
вич, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Юдина, 12, викликається до
суду на 09.15 год. 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.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення проти позову та докази на їх підтвердження. У
випадку неявки відповідачів у судові засідання та не-
повідомлення суду про поважну причину неявки по-
зови будуть розглянуті за їхньої відсутності за
наявними у справах доказами. 

Суддя Солодовніков Р. С.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає, як від-
повідача Мусолітіну Альону Миколаївну у судове засідання
по справі № 523/3403/16-ц за позовною заявою Одеської
міської ради та Управління капітального будівництва Оде-
ської міської ради до Крижанівської сільської ради Комін-
тернівського району Одеської області, малого
колективного підприємства «Лілен», Мусолітіної Альони
Миколаївни, третя особа: приватний нотаріус Комінтернів-
ського районного нотаріального округу Одеської області
Чос Оксана Павлівна, про визнання незаконними та скасу-
вання рішення та свідоцтва про право власності, визнання
недійсними договорів оренди та купівлі-продажу, витребу-
вання земельної ділянки та зобов’язання вчинити певні дії,
яке відбудеться об 11.00 годині 15 листопада 2016 року у
приміщенні Суворовського районного суду м. Одеси за ад-
ресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала
судових засідань № 9. У разі неявки Мусолітіної Альони
Миколаївни справа буде розглядатися за її відсутності.

Суддя І.В. Середа

Євтушенко Валентина Євгеніївна, останнє місце про-
живання чи мешкання: м. Дніпродзержинськ, вул.
Дружби Народів, буд. 31, кв. 89 викликається у відкрите
судове засідання як відповідачка на 09.15 годину 17 лис-
топада 2016 року у справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» до
Євтушенко Валентини Євгеніївни про стягнення заборго-
ваності.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Байбара Г.А. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за
адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна 166, 1 поверх, ка-
бінет № 2.

На підставі ч. 9 ст.74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі Євтушенко Валентина Євгеніївна вва-
жається повідомленою про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідачки, справу буде розглянуто за
її відсутності.

Суддя Г.А. Байбара

Кочерженко Анатолій Анатолійович останнє місце про-
живання чи мешкання: м. Дніпродзержинськ, пр. 50 років
СРСР, буд. 1-Д, кв. 53 викликається у відкрите судове за-
сідання як відповідач на 09.00 годину 17 листопада 2016
року у справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Комерційний банк «Приватбанк» до Кочерженка
Анатолія Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Байбара Г.А. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за
адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна 166, 1 поверх, ка-
бінет № 2.

На підставі ч. 9 ст.74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі Кочерженко Анатолій Анатолійович
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за
його відсутністю.

Суддя Г.А. Байбара

Вінник Роман Олегович останнє місце проживання чи
мешкання: м. Дніпродзержинськ, вул. Карла Маркса,
буд. 14, кв. 114 викликається у відкрите судове засідання
як відповідач на 08.45 годину 17 листопада 2016 року у
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Комерційний банк «Приватбанк» до Вінник Романа Оле-
говича про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання у цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Байбара Г.А. в приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за
адресою: м. Кам’янське, вул. Тритузна 166, 1 поверх, ка-
бінет № 2.

На підставі ч. 9 ст.74 ЦПК України після опублікування
оголошення в пресі Вінник Роман Олегович вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за
його відсутністю.

Суддя Г.А. Байбара

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа № 310/6602/16-ц за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Порше Мобіліті» до Заворотної-Чернобай Любові
Федорівни про стягнення заборгованості та збитків.

Розгляд справи призначено на 05.12.2016 р. о 16
годині 00 хвилин в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, 
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя
Троценко Т.А. тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Заворотню-Чернобай Любов Федо-
рівну як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі
неявки відповідача справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

Суддя Т.А. Троценко

В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа № 310/6605/16-ц за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Порше Лізинг Україна» до Шатковського Юрія Во-
лодимировича, Шатковської Олени Іванівни про стяг-
нення заборгованості та збитків.

Розгляд справи призначено на 06.12.2016 р. о 16
годині 00 хвилин в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя Тро-
ценко Т.А. тел. (код 06153) 3-55-31.

Суд викликає Шатковського Юрія Володимиро-
вича, Шатковську Олену Іванівну як відповідачів.

Явка відповідачів до суду є обов’язковою. В разі
неявки відповідачів справа буде розглянута за наяв-
ними матеріалами.

Суддя Т.А. Троценко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Земскова Сергія Васильовича та Лукаш Галину Ва-
силівну про те, що судове засідання у справі за по-
зовом ПАТ «Дельта-Банк» до Земскова С.В., Лукаш
Г.В. про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором відбудеться у приміщенні Подільського ра -
йонного суду м. Києва (м. Київ, вул. Хорива, 21, зал.
с.з. № 6) під головуванням судді Васильченка О.В. 10
листопада 2016 року о 12 год. 00 хв.

Ваша явка або явка вашого представника обов’яз-
кова. Представник повинен мати при собі довіреність
та документ, що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних
причин справа буде розглянута за вашої відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. Васильченко

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м.
Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за
позовною заявою Публічного акціонерного товариства
«Перший український міжнародний банк» до Данилюк Ні-
нель Леонідівни, третя особа: Товариство з обмеженою від-
повідальністю «Укртехпоставка ЛТД», про звернення
стягнення на майно, що знаходиться в іпотеці. Відповідачка
Данилюк Нінель Леонідівна, яка зареєстрована за адресою:
Донецька область, м. Донецьк, вул. Краснооктябрьська,
буд. 79, кв. 15, викликається на 16.11.2016 року о 08 год.
30 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

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

Суддя Владимирська І. М.
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Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Кузьо Лариси Миколаївни, 07.11.1963 р.н. (87343,
Донецька обл., Амвросіївський р-н, с. Білоярівка)
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром призначено на 10 годину 00 хвилин 09.11.2016
року у приміщенні Оріхівського районного суду за
адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Йогана Ян-
цена, б. 27А. У разі неявки у судове засідання відпо-
відача справа буде розглянута за її відсутності за
наявними у справі доказами з постановленням за-
очного рішення.

Суддя Мінаєв М.М.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Копєйкіної Людмили Олександрівна, 05.11.1959 р.н.
(87354, Донецька обл., Амвросіївський р-н, смт Уля-
нівське) про стягнення заборгованості за кредитним
договором призначено на 09 годину 40 хвилин
15.11.2016 року у приміщенні Оріхівського районного
суду за адресою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Йо-
гана Янцена, б. 27А. У разі неявки у судове засідання
відповідача справа буде розглянута за її відсутності
за наявними у справі доказами з постановленням за-
очного рішення.

Суддя Мінаєв М.М.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Потапова Володимира Миколайовича, 12.02.1957 р.н.
(87300, Донецька обл., м. Амвросіївка, вул. Ульянів-
ська, буд. 37, кв. 5) про стягнення заборгованості за
кредитним договором призначено на 09 годину 20
хвилин 15.11.2016 року у приміщенні Оріхівського
районного суду за адресою: Запорізька обл., м. Орі-
хів, вул. Йогана Янцена, б. 27А. У разі неявки у су-
дове засідання відповідача справа буде розглянута
за його відсутності за наявними у справі доказами з
постановленням заочного рішення.

Суддя Мінаєв М.М.

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської
області за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка,
вул. Маяковського, 30 (суддя Берднікова Г.В., 2 поверх,
каб. 11) о 09 год. 15 хв. 11.11.2016 року відбудеться слу-
хання цивільної справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
Грибка Віктора Вікторовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

У судове засідання викликається відповідач Грибок Вік-
тор Вікторович, останнє відоме місце проживання: сел.
Знам’янка, вул. 40-річчя Перемоги, 102, с. Богданівка. У
випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними в ній матеріалами. Відповідач
зобов’язаний повідомити суд про причини своєї неявки.

Суддя Берднікова Г. В.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) по-
відомляє Біленка Сергія Євгеновича, що 12 січня
2017 року о 09.00 годині відбудеться слухання ци-
вільної справи № 182/3847/16-ц (провадження
2/0182/3125/2016 року) за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Акцент-Банк» до Біденка
Сергія Євгеновича про стягнення заборгованості, під
головуванням судді Нікопольського міськрайонного
суду Кобеляцької-Шаховал І.О.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І.О.

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201) пові-
домляє Федорук Олену Миколаївну, що 22 грудня
2016 року о 14.00 годині відбудеться слухання ци-
вільної справи № 182/3542/16-ц (провадження
2/0182/2952/2016 року) за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк«Приватбанк»
до Федорук Олени Миколаївни про стягнення забор-
гованості, під головуванням судді Нікопольського
міськрайонного суду Кобеляцької-Шаховал І.О.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І.О.

Деснянський районний суд м. Києва викликає Ка-
занцеву Ірину Вікторівну, місце проживання: м. Київ,
вул. Мілютенка, 28, кв. 22, як відповідача в судове
засідання, призначене на 10 год. 30 хв. 21 листопада
2016 року по цивільній справі за позовом Мицак
Олени Григорівни до Казанцевої Ірини Вікторівни
про відшкодування шкоди, завданої залиттям квар-
тири. Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В,
кабінет 39.

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

Суддя Н.Г. Таран

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської
області за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка,
вул. Маяковського, 30 (суддя Берднікова Г.В., 2 поверх,
каб. 11) о 09 год. 20 хв. 11.11.2016 року відбудеться слу-
хання цивільної справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
Воронкіна Олександра Олександровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

У судове засідання викликається відповідач Воронкін
Олександр Олександрович, останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Шевченка, 32, с. Богданівка. У випадку неявки
відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за
наявними в ній матеріалами. Відповідач зобов’язаний по-
відомити суд про причини своєї неявки.

Суддя Берднікова Г. В.

Кіналь Олександр Володимирович, 19.11.1962 року
народження, уродженець: с. Сімферополь Кокчетав-
ського району Кокчетавської області, останнє відоме
місце проживання: Херсонська область, Скадовський
район, с. Антонівка, вул. Гагаріна, буд. №6, викликається
як відповідач по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Судовий розгляд відбудеться 21.11.2016 року об
11 год. у приміщенні Скадовського районного суду, роз-
ташованого: м. Скадовськ Херсонської області, вул.
Мангубінська, 39. У разі неявки, справа розглядати-
меться за наявними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Ілюкова Тетяна Мирославівна, 23.01.1995 року народ-
ження, уродженка: с. Володимирівка Скадовського району
Херсонської області, останнє відоме місце проживання:
Херсонська область, Скадовський район, с. Володими-
рівка, вул. Лазурна, буд. №5, викликається як відповідачка
по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судовий розгляд відбудеться 22.11.2016 року о 09
год. 30 хв. у приміщенні Скадовського районного суду,
розташованого: м. Скадовськ Херсонської області, вул.
Мангубінська, 39. У разі неявки, справа розглядати-
меться за наявними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Дядюшка Іван Олександрович, 15.09.1990 року народ-
ження, уродженець: с. Червоне Нововоронцовського
району Херсонської області, останнє відоме місце про-
живання: Херсонська область, Скадовський район, 
с. Красне, вул. Калинова (Калініна), буд. №3-а, виклика-
ється як відповідач по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судовий розгляд відбудеться 22.11.2016
року о 09 год. в приміщенні Скадовського районного
суду, розташованого: м. Скадовськ Херсонської області,
вул. Мангубінська, 39. У разі неявки, справа розгляда-
тиметься за наявними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Нестеренко Володимир Федорович, 20.10.1963 року
народження, уродженець: с. Олександрівка Корюків-
ського району Чернігівської області, останнє відоме місце
проживання: Херсонська область, Скадовський район, 
с. Володимирівка, вул. Таврійська (Червоноармійська),
буд. №28, викликається як відповідач по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Судовий розгляд
відбудеться 21.11.2016 року о 09 год. у приміщенні Ска-
довського районного суду, розташованого: м. Скадовськ
Херсонської області, вул. Мангубінська, 39. У разі неявки,
справа розглядатиметься за наявними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Ружинський районний суд Житомирської області
викликає як відповідача Кодінцеву Аллу Олексан-
дрівну, останнє відоме місце реєстрації якої: вул. Ка-
теринівська, 14, кв. 3, м. Одеса, Одеська область, в
судове засідання, яке призначене на 11 годину 30
хвилин 18 листопада 2016 року для розгляду справи
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Кодінцевої Алли
Олександрівни, 3-тя особа: відділ ДВС Ружинського
РУЮ про захист права власності шляхом звільнення
майна з-під арешту.

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

Суддя В. М. Нейло

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Твердонюка Павла Ва-
лерійовича, Твердонюк Марину Валентинівну як відпо-
відачів в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/4042/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Твер-
донюка Павла Валерійовича, Твердонюк Марини Вален-
тинівни про стягнення заборгованості, що відбудеться
11 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 Л.М. Осіпенко

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання як відповідача у справі
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення забор-
гованості за договором кредиту 11 листопада 2016
року на 14.00 год. Скрипченко Світлану Олексіївну,
м. Ровеньки, Луганська область.

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

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

Суддя Є.О. Соболєв

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (вул. Образцова, 6, м. Жмеринка Вінницької об-
ласті) викликає Андріїв Михайла Юрійовича як
відповідача в судове засідання на 09 годину 00 хви-
лин 25 листопада 2016 року в цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Акцент-Банк» до Андріїв М.Ю. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки сторони викликаються у наступне
судове засідання в даній справі на 09 годину 00 хви-
лин 09 грудня 2016 року.

Суддя В.М. Вернік

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовом Бережного Гри-
горія Миколайовича до Дробот Людмили Василівни про
стягнення суми інфляції. Відповідач у справі Дробот
Людмила Василівна, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Франка, буд. 15, ви-
кликається на 09 листопада 2016 року на 08 годину 30
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н.О.

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Сомікова Андрія Васильовича, який
зареєстрований за адресою: Луганська область, смт
Чорнухіно, вул. Дивізіонна, 3, у судове засідання по ци-
вільній справі № 423/2464/16-ц за позовом Анищенко
Вікторії Вячеславівни до Сомікова Андрія Васильовича
про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон неповноліт-
ньої дитини без згоди батька, що відбудеться 4 листо-
пада 2016 року о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова,
6, каб. №3 (2 поверх).

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

Суддя А. В. Архипенко 

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає як відпові-
дачку Борзаницю Наталію Миколаївну, яка зареєстро-
вана: м. Суми, провул. Суворова, 23 в судове засідання
для розгляду цивільної справи № 592/7866/16 за позо-
вом Скрипкіна Владислава Олексійовича до Борзаниці
Наталії Миколаївни, 3-тя особа: центр надання адмініс-
тративних послуг Сумської міської ради про усунення
перешкод у користуванні власністю, призначено до роз-
гляду на 09 год. 30 год. 17 листопада 2016 р. в примі-
щенні суду за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева,
12, каб. 22, суддя І.М. Фоменко. Явка обов’язкова. У разі
неявки в судове засідання відповідача розгляд справи
буде проведено в її відсутність за матеріалами справи
згідно з вимогами ЦПК України.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача по справі № 408/4719/16-ц
(2/408/1103/16) за позовом ПАТ «Сбербанк» до За-
харова Віталія Миколайовича (02.02.1969 р.н., с.
Пролетарське, м. Ровеньки Луганської області) про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 15.11.2016 року о 16
годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська 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

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська,
розташований за адресою: 49044, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Паторжинського, 18а, викликає Рублів-
ського Вадима Григоровича та Лукінчук Петра
Петровича у судове засідання по цивільній справі за
позовом Вербаса Віталія Володимировича до Руб-
лівського Вадима Григоровича, Лукінчук Петра Пет-
ровича про стягнення суми боргу, яке призначене на
09.00 годину 16 листопада 2016 року (суддя Деми-
дова C.O.) У випадку неявки відповідачів справу буде
розглянуто у заочному порядку.

Суддя С.О. Демидова

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Якименка Романа Володимировича, місце
проживання невідоме, в судове засідання як відпо-
відача по цивільній справі № 131/1454/16-ц за позо-
вом Загаєцької Н.В. до Якименка Р.В. про
позбавлення батьківських прав.

Судове засідання призначено на 11 год. 00 хв. 21
грудня 2016 року в залі засідань Іллінецького ра -
йонного суду Вінницької області за адресою: м. Іл-
лінці, вул. Європейська, 28.

В разі неявки в судове засідання відповідача
справу буде розглянуто за його відсутності.

Голова суду М.В. Шелюховський

Татарбунарський районний суд Одеської області ви-
кликає в судове засідання на 09 листопада 2016 року
о 10 год. 30 хв. як відповідача Ліщенка Олександра Ва-
лентиновича по цивільній справі № 515/1379/16-ц за
позовом Ліщенко Юлії Сергіївни до Ліщенка Олексан-
дра Валентиновича про розірвання шлюбу.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.

У разі неявки відповідача в судове засідання, роз-
гляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Сивоконь Т.І.

Дзержинський районний суд м. Харкова викликає як
відповідача Березкіна Сергія Володимировича по справі за
позовом Привалової Жанетти Сергіївни до Березкіна Сер-
гія Володимировича, третя особа – Управління служб у
справах дітей Департаменту праці та соціальної політики
Харківської міської ради, про стягнення аліментів на не-
повнолітню дитину, позбавлення батьківських прав на 14
листопада 2016 року о 15.00 у приміщення Дзержинського
районного суду м. Харкова за адресою: м. Харків, пр. Пе-
ремоги, 52-В, кабінет 215. З цього часу відповідач вважа-
ється повідомленим про розгляд справи. У разі неявки
Березкіна С.В. на судове засідання справу буде розглянуто
за відсутності відповідача на підставі доказів, наявних у
матеріалах справи. 

Суддя О.І. Шестак

Біловодський районний суд Луганської області викликає
відповідачів по справі №408/4240/16-ц (2/408/1075/16) за
позовом ПАТ «Дельта Банк» до Порубенка Сергія Вячесла-
вовича (10.11.1980 р.н., с. Бірюкове, Свердловський район
Луганської області) та Порубенко Наталії Олександрівни
(17.01.1984 р.н., с. Бірюкове, Свердловський район Луган-
ської області) про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Судове засідання відбудеться 15.11.2016 року о 15 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

Оріхівським районним судом Запорізької області
розглядатиметься цивільна справа за позовом ПАТ
«Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Левченка
Олександра Івановича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Справа призначена слу-
ханням на 09 годину 00 хвилин 9 листопада 2016
року за адресою: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів,
вул. Чумацька, 23. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Щербань Л. С.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів Не-
хаєнка Антона Костянтиновича та Нехаєнко Ганну
Василівну (91000, м. Луганськ, кв-л Героїв Сталін-
града, б. 8, кв. 120) по цивільній справі
№409/1891/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 16.11.2016 р. (ре-
зервна дата 18.11.2016 р.) об 11.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Іллінецький районний суд Вінницької області ви-
кликає Юзєєву Ольгу Броніславівну та Юзєєва Фе-
дора Фаритовича, зареєстрованих за адресою: смт
Дашів Іллінецького району Вінницької області, вул.
Радянська, буд. 58, у судове засідання як відповіда-
чів по цивільній справі № 131/1785/16-ц.

Судове засідання призначено на 08 год. 00 хв. 25
січня 2017 року в залі засідань Іллінецького район-
ного суду Вінницької області за адресою: м. Іллінці,
вул. Європейська, 28.

В разі неявки в судове засідання відповідачів
справу буде розглянуто за їхньої відсутності.

Голова суду М. В. Шелюховський

Бериславський районний суд Херсонської області
викликає як відповідача Клименка Сергія Івановича,
16.05.1965 року народження, по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПриватБанк» до Клименка Сергія Іва-
новича про стягнення заборгованості. Слухання
справи призначено на 10.11.2016 року о 09.00 год.
у приміщенні Бериславського районного суду за ад-
ресою: м. Берислав Херсонської області, вул. Цен-
тральна, 249, тел. (05546) 7-37-57. У разі неявки в
судове засідання справа буде розглянута за вашої
відсутності.

Суддя Волошин P. Р.

Костенко Дмитро Євгенійович, 21.11.1979 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., м.
Добропілля, пров. Болотнікова, 5/1, викликається до До-
бропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/3490/16-ц за по-
зовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» до Костенка
Дмитра Євгенійовича про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 09.11.2016 року о 09.00 год.
у приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, Воз-
несенський узвіз, 10Б, каб. 38) викликає Афзаі Мохам-
мад Дауд на 12 год. 15 хв. 23 листопада 2016 року як
відповідача у цивільній справі № 760/7625/16-ц,
2-3861/16 за позовом WD-40 Меньюфекторінг Ком-
пані до Афзаі Мохаммад Дауд, Державної служби ін-
телектуальної власності України про визнання
свідоцтва недійсним та зобов’язання вчинити дії.

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

Суддя В. В. Українець

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
повідомляє Жукову Наталію Вікторівну, мешканку
міста Кадіївки (Стаханова) Луганської області, про
ухвалення заочного рішення від 12 листопада 2015
року по справі № 428/5830/15-ц за позовом ПАТ
«БАНК ФОРУМ» про стягнення заборгованості.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що
його ухвалив, за письмовою заявою відповідачки,
яку може бути подано протягом десяти днів з дня
отримання його копії.

Суддя Д. Б. Баронін
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 2 ЛИСТОПАДА

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0      -5        0    +5
Кіровоградська 0      -5        0    +5
Полтавська -2      -7        0    +5
Дніпропетровська -1      -6        0    +5
Одеська +1      -4      +6  +11
Миколаївська 0      -5      +5  +10
Херсонська 0      -5      +6  +11
Запорізька -1      -6      +4    +9
Харківська -3     +8        0    +5
Донецька -2      -7        0    +5
Луганська -3      -8        0    +5
Крим 0      -5      +5  +10
Київ 0      -2      +2    +4

На Сумщині відкрили
сучасну алею Слави 

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. У Білопіллі, що на Сумщині, відкрили пер-
ший в області меморіал «Алея Слави героям АТО». З цієї на-
годи в районному центрі відбулися урочисті заходи за участі
громадськості міста і навколишніх сіл, родин загиблих воїнів,
учасників АТО та їхніх родичів, близьких, знайомих, представ-
ників обласної й місцевої влади, духовенства.

Пам’яті полеглих вклонилися голова Сумської ОДА Микола
Клочко, голова Сумської обласної ради Семен Салатенко, ар-
хієпископ Сумський і Охтирський УПЦ Київського патріархату
владика Мефодій, депутати, керівники міста Білопілля та райо-
ну.

Як повідомив Білопільський міський голова, кошти на мемо-
ріал збирали всім районом. Долучилися обласні депутати, сіль-
ськогосподарські підприємства, жителі. Заслужений скульптор
України автор проекту Віктор Стукан та архітектор Марина Па-
стушенко впродовж трьох місяців виготовили триметрову
скульптуру. Споруду увінчують 12 гранітних брил, на яких ви-
карбувано імена загиблих земляків. А над ними — широкі кри-
ла Архістратига Михаїла: в одній руці він тримає хрест — сим-
вол миру і віри, а в другій — меч як надійну зброю проти воро-
гів. Скульптуру доповнюють і увиразнюють башта донецького
аеропорту, фігури «кіборга» та бійця на блокпості.

Разом із керівниками області меморіал відкрили учасники
АТО Євген Єфіменко, Сергій Куцомеля та 16-річний син загиб-
лого героя Павла Николенка Андрій: нині він вихованець Сум-
ського кадетського корпусу імені І. Харитоненка.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, 
м. Cлов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Казакевич Т.В. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідачка по справі
Казакевич Тетяна Вікторівна, яка проживає за адресою: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Ртутна, б. 13, кв. 3, викликається на 08.05 годину 8 лис-
топада 2016 року 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 за її відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Василь БЕДЗІР,  
«Урядовий кур’єр»

«Ми знали, що Ужгород
дуже гостинне місто.

Але щоб нас зустрічали як
поважних художників, хоч
ми звичайні студенти, не очі-
кували. Нам нічого не зава-
жало і ніщо нас не відволіка-
ло від творчості, адже орга-
нізатори подбали про все. А
під час останнього конкур-
сного етапу, коли звучала
жива класична музика, була
неповторна атмосфера! Ми
дуже вдячні вам за цей кон-
курс!» — ці слова студента
Львівської політехніки Во-
лодимира Цапука звучали в
останні хвилини Всеукраїн-
ського студентського кон-
курсу з живопису «Срібний
мольберт», що проходив в
Ужгороді.

Молоді таланти, які тво-
рять у різних жанрах обра-
зотворчого мистецтва, пред-
ставляли 22 вищі навчальні
заклади України. Усіх їх бу-
ло 44, тож творче змагання
може претендувати на ста-
тус найбільш представниць-
кого і титулованого у своїй
категорії. 

Голова Фундації розвитку
закарпатського мистецтва,
співорганізатор конкурсу
разом із Закарпатською ака-
демією мистецтв Роберт
Бровді повідомив: «Намага-
лися продемонструвати різні
школи і напрями, якими ру-
хається сучасне українське
мистецтво. І показати, як са-
ме воно може консолідувати
нашу країну і суспільство у
складні часи. Ужгород, ма-
буть, ніколи не мав нагоди
бути одночасно на полотнах
стількох живописців із різ-
них куточків України».

На них чекала різноманіт-
на насичена програма, і ко-
жен зміг виявити свої знання
і вміння сповна. Вони могли
відтворити той куточок міс-
та, який найбільше сподо-
бався під час тривалих про-
гулянок у супроводі екскур-
соводів і краєзнавців. Кому
більше до вподоби Невиць-
кий чи Ужгородський замки,
той мав змогу малювати їх.

У складі журі — троє
лауреатів Національної
премії ім. Тараса Шевченка,
двоє академіків, двоє про-
фесорів, четверо народних
художників і двоє заслуже-
них. Це високо підняло
планку критеріїв оцінки,
мотивувало розкрити здіб-
ності й таланти. 

Першого дня  було малю-
вання просто неба в Ужгоро-
ді, другого — за містом, а
третього — змагання у жанрі
портрета. Тоді в атріумі За-
карпатської облдержадмі-
ністрації звучала класична
фортепіанна музика: шість
годин поспіль студенти-мит-

ці переносили на полотно об-
личчя натурниць.

Усі охочі жителі й гості
міста прогулювалися поміж
рядами молодих художни-
ків і придивлялися до їх-
ньої майстерності, спосте-
рігали за творенням обра-
зів. Усі могли спілкуватися
з відомими художниками,
мистецтвознавцями та ор-
ганізаторами конкурсу, які
оцінювали процес, давали
поради.

І ось — підбиття підсум-
ків. Від самого ранку 135
конкурсних робіт, на яких
ще не висохли фарби, очіку-
вали на вердикт журі. Воно
мало визначити переможців
трьох номінаційних етапів
— «Міський пейзаж», «Пей-
заж», «Портрет». На підставі
таємного голосування пере-
можцями Всеукраїнського
студентського конкурсу з
живопису «Срібний моль-
берт» стали Тарас Годван і
Марина Зевако, які пред-
ставляли відповідно Закар-
патську академію мистецтв і
Полтавський національний
технічний університет ім.
Юрія Кондратюка. На пре-
велику радість прихильни-
ків творчості Тараса, він пе-
реміг аж у двох номінаціях,

а в третій — «Пейзаж» —
став другим.

Переможці «Срібного мо -
ль берта» отримали номіна-
ційні статуетки, грошові пре-
мії, а також спеціальні наго-
родні дипломи Національної
академії мистецтв України.
Усі учасники отримали пода-
рункові набори — каталоги
творів фундатора Закарпат-
ської школи живопису
Адальберта Ерделі та заслу-
женого художника України
Антона Шепи. 

Вітали переможців і вруча-
ли їм нагороди академіки Ан-
дрій Чебикін та Олександр

Федорук, народні художники
Анатолій Криволап, Борис
Кузьма і Петро Гулин, ректор
Закарпатської академії мис-
тецтв Іван Небесник, народ-
ний депутат України Валерій
Лунченко, голова Закарпат-
ської обласної ради Михайло
Рівіс. 

— Плануємо проводити та-
кий конкурс двічі на рік — на-
весні та восени, а також із ча-
сом вийти на рівень всеукра-
їнського мистецького фести-
валю, де крім суто художніх,
будуть інші конкурси, які від-
буватимуться одночасно чи
послідовно у різних містах
Закарпаття, — повідомив Ро-
берт Бровді. 

«Срібний мольберт», вва-
жають його організатори, має
стати першим етапом втілен-
ня концепції підтримки й роз-
витку мистецтва на регіо-
нальному та загальнодер-
жавному рівні, яка включати-
ме різні за формами, але єди-
ні за спрямованістю культур-
но-мистецькі проекти. Один із
наступних елементів цієї кон-
цепції — «Галерея одного ху-
дожника», яку заплановано
відкрити в Ужгороді наступ-
ного року і формат якої поки
що не має аналогів ні в Украї-
ні, ні за кордоном.

Усе починається 
зі «Срібного мольберта»
НАСНАГА. В Ужгороді визначали найкращих молодих
живописців України

Одна з вимог конкурсу — змагання у жанрі портрета. Студенти-митці шість
годин поспіль  переносили на полотно обличчя натурниць
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На переможців очікували
оригінальні призи

оголошення


