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ДОКУМЕНТИ

ЦИФРА ДНЯ

Дипломати підтримали
процес декларування 

РЕАКЦІЯ. Завершення першого етапу е-декларування — важ-
ливий крок на шляху до збільшення прозорості й підзвітності  дер-
жавних посадовців. Про це йдеться у відповідній Спільній заяві
послів країн G7, що працюють в Україні. Тож дипломати очікують
від української влади подальшого поступу на шляху подолання ко-
рупції. «Ми вітаємо уряд України із завершенням першого етапу
подання електронних декларацій про активи… Ми визнаємо і ви-
соко цінуємо загальне дотримання процедури всім урядом, незва-
жаючи на технічні збої, які на початковому етапі ускладнювали
процес. Високий рівень виконання серед посадових осіб вищого
рівня свідчить, що система функціонує належним чином і слугу-
ватиме надійним джерелом даних для правоохоронних органів»,
— цитує Укрінформ текст документа. 

Посли також акцентували увагу на необхідності якомога швид-
шого завершення процесу створення Агентства з питань повер-
нення та управління активами і запевнили, що й надалі
підтримуватимуть зусилля влади й громадянського суспільства в
боротьбі з корупцією.

ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:
«З 1 січня розпочнеться

впровадження
абсолютно нового

сервісу оформлення
пенсій — їх можна буде

оформити в будь-якій
точці країни 

без прив’язки до місця
проживання чи роботи».

Віце-прем’єр-міністр про створення єдиної електронної
централізованої системи Пенсійного фонду

3083 
особи було звільнено з полону

проросійських бойовиків 
за час проведення антитерористичної

операції на Донбасі
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5
УКРАЇНА І СВІТ 

«УК» проаналізував
результати виборчих
перегонів у Молдові та Грузії
і їх вплив на подальші
відносини наших країн 

Продам бізнес. 
У Криму 

ГОСТРА ТЕМА. Для Росії мілітаризація півострова важливіша 
за його розвиток 
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Багато запитань, замало відповідей
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА. Підтримка АПК в наступному році полягає не лише у сумах коштів:
головне — хто і як їх розподілятиме

Володимир КОЛЮБАКІН
для «Урядового кур’єра»

Почнемо з того, що гілки вла-
ди ніяк не визначаться,

скільки ж коштів  спрямувати
на розвиток галузі. Якщо спо-

чатку в проекті бюджету плану-
вали трохи більш як чотири мі-
льярди гривень, то тепер
пропонують значно більше —
понад 8,2 мільярда гривень: за
загальним фондом — понад 5,3
мільярда, за спеціальним фон-

дом — майже 2,9. З них при-
близно половина — понад 4,8 мі-
льярда(?) — призначена на
фінансування апарату Мініс-
терства аграрної політики. 

Натомість на такий важливий
напрям, як здешевлення креди-

тів для сільгоспвиробників, за-
кладено аж 300 мільйонів — на
рівні поточного року, коли того
здешевлення майже ніхто не
бачив. Експерти аналітичного
центру Аграрного союзу Украї-
ни (АСУ) взагалі вважають на-

явний механізм здешевлення
кредитів некоректним і неці-
льовим — він спрямований
радше на підтримку бан-
ківського сектору, який і
так не бідує, а не сільгосп -
виробника. 4

Закон України «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України
щодо вдосконалення державної
реєстрації прав на нерухоме майно 
та захисту прав власності»



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Ізюмський міськрайонний суд Харківської області ви-
кликає відповідачів Васильченко Вікторію Леонідівну,
Сухонос Христину Іванівну, Васильченка Анатолія Воло-
димировича, які мешкають: Харківська область, с. Бри-
гадирівка Ізюмського р-ну по справі № 623/1015/16-ц
року за позовом ТОВ «Югран» до Васильченко Вікторії
Леонідівни,Фермерського господарства «Яровіт-1», Су-
хонос Христини Іванівни, Васильченка Анатолія Володи-
мировича про визнання поновлення договорів оренди
землі та визнання недійсними договорів оренди в судове
засідання, яке відбудеться 09 листопада 2016 року oб 11
годині 00 хвилин. Явка відповідача Васильченко Вікторії
Леонідівни, Сухонос Христини Іванівни, Васильченка
Анатолія Володимировича обов’язкова. У разі неявки
справу буде розглянуто за вашої відсутності відповідно
до ст. 169 ч. 4 ЦПК України. Адреса суду: 64309 Харків-
ська область, м. Ізюм, вул. Соборна, 52.

Суддя Т. Д. Бєссонова

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає як від-
повідачів у судові засідання для розгляду цивільних справ за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості:

на 21.11.16 року
16.00 - Тарасова Андрія Валерійовича

Суддя Карягіна В. А.
Попаснянський районний суд Луганської обл. викликає як

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

на 07.11.2016 року
10.00 - Хайло Олександр Георгійович
У разі якщо відповідач не з’явиться на вказане судове засі-

дання, його буде відкладено судом на 11.11.2016 о 10.00
на 10.11.2016 року
09.00 - Віняр Віра Володимирівна
09.30 - Конотоп Олександр Олександрович

Суддя Архіпенко А. В.
на 14.11.2016 року
13.30 - Аміров Тимур Назрімадович
на 15.11.2016 року
15.30 - Сагін Володимир Петрович
14.30 - Васильєв Юрій Вікторович
14.00 - Коваленко Ярослава Миколаївна

Суддя Закопайло В. А.
на 14.11.2016 року
08.15 - Суміна Оксана Едмундівна (резервна дата 23.11.2016

об 11.00)
08.30 - Коваленко Олександр Олексійович (резервна дата

24.11.2016 о 08.30)
08.00 - Федорова Олена Григоріївна (резервна дата

23.11.2016 о 08.30)
08.45 - Олексюк Сергій Миколайович (резервна дата

24.11.2016 о 09.00)
на 16.11.2016 року
08.00 - Овчаренко Рита Анатоліївна (резервна дата 21.11.2016

о 08.30)
08.30 - Літвіненко Андрій Вікторович (резервна дата

21.11.2016 о 09.00)
08.40 - Киян Наталія Миколаївна (резервна дата 22.11.2016 о

08.30)
08.50 - Стрекозіна Віра Володимирівна  (резервна дата

22.11.2016 о 09.00)
У разі якщо відповідачі не з’являться на вказані судові засі-

дання, їх буде відкладено судом на вказані резервні дати.
Суддя Лизенко І. В.

У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідом-
лення про причини неявки справу буде розглянуто за їх відсут-
ності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

Сватівський районний суд Луганської області, який роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, повідомляє, що по цивільній
справі № 426/2649/14-ц 26 жовтня 2016 року була постанов-
лена ухвала про залишення без розгляду позовної заяви За-
порожця Георгія Федоровича до Приватного підприємства
«Техімекс – Груп», Публічного акціонерного товариства
«Райффайзен Банк Аваль», міського комунального підпри-
ємства «Бюро технічної інвентаризації» про визнання не-
дійсною реєстрації нерухомого майна, визнання недійсним
договору іпотеки, зобов’язання міського комунального під-
приємства «Бюро технічної інвентаризації» здійснити дер-
жавну реєстрацію права власності, витребування
нерухомого майна з чужого незаконного володіння, зустріч-
ного позову приватного підприємства «Техімекс – Груп» до
Запорожця Георгія Федоровича, Слепцової Інни Валеріївни,
Сисака Романа Ігоровича, Сисак Валентини Олександрівни,
приватного підприємця Сєдих Віталія Ігоровича, треті особи:
Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль»,
міське комунальне підприємство «Бюро технічної інвента-
ризації», про визнання права власності та визнання недійс-
ним  договору купівлі-продажу, позову колективного
сільськогосподарського підприємства «Агролюкс» до при-
ватного підприємства «Техімекс – Груп», Публічного акціо-
нерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», міського
комунального підприємства «Бюро технічної інвентариза-
ції», приватного підприємця Сєдих Віталія Ігоровича, треті
особи: Запорожець Георгій Федорович, Слепцова Інна Ва-
леріївна, Сисак Роман Ігорович, Сисак Валентина Олексан-
дрівна, про визнання недійсною реєстрації нерухомого
майна, визнання недійсним договору іпотеки, витребування
нерухомого майна з чужого незаконного володіння та ви-
моги третіх осіб, які заявили самостійні вимоги Осьмінкіної
Г. О., Осьмінкіна А. О., Осьмінкіної К. А., КСП «Агролюкс».

На ухвалу суду може бути подана апеляційна скарга в
апеляційний суд Луганської області через Сватівський 
районний суд протягом п’яти днів з дня його проголошення.
У разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка
її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом п’яти
днів з дня отримання копії ухвали (опублікування даного по-
відомлення).

Суддя В. О. Половинка

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39а) розглядає цивільні справи за позовом
Публічного акціонерного товариства «Державний Ощад-
ний банк України» в особі філії – Донецьке обласне уп-
равління AT «Ощадбанк» до Царенко Наталії Миколаївни,
Панкратової Ганни Сергіївни, Тихонова Сергія Володи-
мировича, Тихонової Ніни Володимирівни, про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачі:
Цапенко Наталія Миколаївна, 12 травня 1971 року на-

родження, останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька область, м. Харцизьк, вул. Мануїльського, буд. 1,
кв. 1;

Панкратова Ганна Сергіївна, 08 грудня 1987 року на-
родження, останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька область, м. Харцизьк, пров. Красноармійський,
буд. 1;

Тихонов Сергій Володимирович, 14 червня 1959 року
народження, останнє відоме місце проживання якого:
Донецька область, м. Іловайськ, вул. Ярославського,
буд. 10, кв. 1;

Тихонова Ніна Володимирівна, 18 травня 1956 року
народження, останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька область, м. Харцизьк, вул. Краснознаменська,
буд. 75, кв. 90;

Чернова Олена Магданівна, 23 квітня 1970 року на-
родження, останнє відоме місце проживання якої: До-
нецька область, м. Харцизьк, вул. Вокзальна, 63/30.

Викликаються до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідачі по цивільних спра-
вах.

Судове засідання відбудеться 08 листопада 2016 року
о 10.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.

У разі неявки відповідачів до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідачів по справі №408/6136/16-ц
(2/408/1307/16) за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Плєшкунова Миколи Миколайовича (07.06.1952 р.н.,
смт Ясинівський, м. Ровеньки Луганської області),
Плєшкунової Валентини Миколаївни (09.07.1953
р.н., смт Ясинівський, м. Ровеньки Луганської об-
ласті), Плєшкунова Андрія Миколайовича
(23.10.1975 р.н., м. Горлівка) про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 25.11.2016 року
о 13 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Василь-
ченка Олександра Сергійовича в справі 
№ 433/1957/16-ц-2/433/1065/16 за позовом ПАТ «Ук-
рексімбанк» до Васильченка Олександра Сергійо-
вича про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 08 листопада 2016 року о
10 год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт
Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ку-
зюріну Ірину Вікторівну, ІПН: 2383107683, як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/8542/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Кузюріної Ірини Вікторівни про стягнення забор-
гованості, що відбудеться о 15.10 год. 07 листопада
2016 року.

Суддя О. М. Попова

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача  Скачкова
Едуарда Вікторовича (91000, м. Луганськ, вул. Кому-
нальна, б. 92) по цивільній справі №409/2201/16-ц за
позовом Скачкової Ольги Василівни про розірвання
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 07.11.2016 р. (ре-
зервна дата 10.11.2016 р.) об 11.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання як відповідача по справі за позо-
вом Щастинської обласної ЗОСШІ 1-2 ступенів в
інтересах малолітньої Лєбєдєвої В. В. про позбавлення
батьківських прав та стягнення аліментів, яке відбудеться
09.11.2016 року о 16.00.

Лєбєдєва Наталія Вікторівна, 15.09.1970 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування):
Луганська обл., смт Станиця-Луганська.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Втрачений сертифікат 
за номером АР 003805 

інженера-проектувальника, 
зареєстрований на ім’я Лазарева Дмитра

Олександровича, 
вважати недійсним.

У зв’язку з відкриттям спадщини після 

Куріненка Олексія Павловича 

розшукується спадкоємець Куріненко

Роман Олексійович.

Втрачене посвідчення судноводія 
малого маломірного судна на ім’я 
Слобоженюк Руслан Васильович, 

номер бланка 0002770, 
номер посвідчення 00174/01, 

дата видачі 28.04.2016 р., 
вважати недійсним.

Паспорт НС 131458, 
виданий Золотоніським МРВ УМВС 

України в Черкаській області 
29 червня 1996 р. на ім’я 
Носенко Павла Ігоровича, 

вважати недійсним з 11.09.2016 р.

Громадянином Коноваловим Олександром
Веніаміновичем було 

втрачено правоустановчі документи
на квартиру за адресою: 

м. Київ, вул. Туполєва, буд. 28, кв. 49. 
В зв’язку з цим свідоцтво про право влас-

ності на квартиру за вказаною адресою 
вважати недійсним.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста
Києва від 11 жовтня 2016 року відкрито провад-
ження в адміністративній справі № 826/15532/16 за
адміністративним позовом ПАТ «Укрнафта» до Ка-
бінету Міністрів України про визнання незаконною
та скасування в частині постанови Кабінету Міністрів
України від 06 квітня 2016 року № 277 «Про внесення
змін до порядків, затверджених постановами Кабі-
нету Міністрів України від 30 травня 2011 р. № 594 і
615, та визнання такими, що втратили чинність, дея-
ких постанов Кабінету Міністрів України».

Судовий розгляд справи призначено на 10 листо-
пада 2016 року о 10 год. 05 хв. у приміщенні Окруж-
ного адміністративного суду міста Києва (м. Київ,
вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судового за-
сідання 36).

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

Відповідач у справі Широкова Олена Михайлівна,
проживає за адресою: 86400, Донецька область, 
м. Єнакієве, вул. 2-а Лісна, буд. 47, викликається в
судове засідання, призначене на 10 год. 00 хв.
07.11.2016 р., до суду, каб. № 213, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення на позов та відповідні докази. У випадку не-
можливості прибуття, відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки. За інших обста-
вин розгляд справи відбудеться за її відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, За-
порізька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26 а) розгляда-
тиме цивільні справи за позовами ПАТ «Укрсоцбанк» до
фізичних осіб про стягнення заборгованості за кредитними до-
говорами. 

Відповідачі: справа №319/1242/16-ц — Соловйова Яна Юрі-
ївна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Сніжне, вул. Кірова, буд. 77; Соловйов Олександр Володими-
рович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Сніжне, вул. Кірова, буд. 77; Третьяков Максим Павлович, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул.
Белінського, 15, викликаються до суду на 10 год. 45 хв. 21 лис-
топада 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. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення проти позову та докази на їх підтвер-
дження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення суду про причини неявки позов буде розглянутий
за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Солодовніков Р. С.

Дворічанський районний суд Харківської області викли-
кає Гладкого Олексія Володимировича, 1980 року народ-
ження, який значиться зареєстрованим за адресою:
Харківська область, Дворічанський район, с-ще Дворічне,
вул. Фестивальна, 42, як відповідача в судове засідання 
по цивільній справі № 618/608/16-ц, провадження 
№ 2/618/243/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Глад-
кого Олексія Володимировича про стягнення заборгова-
ності, призначене на 10 листопада 2016 року до 09-30 год.
Судове засідання відбудеться в залі № 1 приміщення Дво-
річанського районного суду Харківської області за адресою:
смт Дворічна, вул. Осіння, 1, Дворічанського району Харків-
ської області.

За неможливості явки відповідач зобов’язаний повідо-
мити суд про причини неявки. У разі неявки до суду в за-
значений день та час без поважних причин, неповідомлення
про причини неявки, справа буде розглянута за відсутності
відповідача на підставі наявних доказів із постановленням
заочного рішення.

Суддя Є. А. Рябоконь

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає Пламадяла Сергія Миколайовича,
17.10.1984 р.н., як відповідача у справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Пламадяла Сергія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, у судове засідання, яке призначене
на 9 листопада 2016 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні
суду за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Гру-
шевського, 2, каб. № 39.

В разі неявки справу буде розглянуто за наявними
в ній матеріалами.

Суддя Т. В. Селезньова

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України Приморський рай-
онний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.) викликає в судове
засідання як відповідача Следя Сергія Васильовича по ци-
вільній справі №522/11166/16-ц за позовом Покаржевського
Дмитра Анатолійовича до Следь Валерії Сергіївни, Следя
Сергія Васильовича, Следь Христини Сергіївни, третя особа:
Товарна біржа «Центральна Одеська біржа», про визнання
договору купівлі-продажу дійсним.

Судове засідання відбудеться 7 листопада 2016 року об
11 год. 30 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, каб.
224.

У випадку неявки в судове засідання зазначеної особи,
справа буде розглянута за її відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає
справу про адміністративне правопорушення від-
носно Бабіча Валентина Вікторовича за ст. 130 ч. 1
КУпАП.

Правопорушник Бабіч Валентин Вікторович, ос-
таннє місце реєстрації: Луганська область, м. Стаха-
нов, викликається на 10.11.2016 року о 08.00 годині
до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по
суті.

Суддя Хомченко Л. І.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 27.10.2016 року розглянуто ци-

вільну справу № 409/2110/16-ц за позовною заявою

Братасюк Олени Петрівни до Кірюхіна Олександра

Олександровича про надання дозволу на виїзд ди-

тини за кордон без згоди батька та винесено заочне

рішення про задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Сайчука Івана Анатолійовича до Комунального за-
кладу «Центр первинної медико-санітарної допо-
моги №2» про стягнення заборгованості по
заробітній платі, моральної шкоди.

Відповідач по справі: Комунальний заклад
«Центр первинної медико-санітарної допомоги
№2», адреса: м. Горлівка, пр. Леніна, 26, виклика-
ється на 09.11.2016 року о 08 годині 30 хвилин до
суду, кабінет № 312, для участі в розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідач повинен повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута у
його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, Донецька область,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом Котової Людмили Іванівни до Колесні-
кова Андрія Сергійовича, Колеснікової Ольги
Володимирівни про стягнення аліментів на ут-
римання дитини.

Відповідач по справі: Колесніков Андрій Сер-
гійович, 27.05.1977 р.н., який проживає за ад-
ресою: м. Попасна, вул. Першотравнева, 3/39,
викликається на 11.11.2016 року о 08 годині 30
хвилин до суду, каб. № 312, для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідача, він повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донець-
кої області (84500, м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Андрієнка Юрія Володи-
мировича до Тихомирової Ірини Іванівни про
розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі: Тихомирова Ірина
Іванівна, 29.04.1976 р.н., яка проживає за ад-
ресою: Бахмутський район, м. Світлодарськ,
9/2, викликається на 09.11.2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин до суду, кабінет № 312, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачки, вона повинна пові-
домити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ТОВ «Бахмут-
Енергія» до Тарасенко Марини Миколаївни про
стягнення заборгованості за теплову енергію.

Відповідач у справі Тарасенко Марина Мико-
лаївна, останнє відоме суду місце реєстрації:
84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Горь-
кого, 39/47, викликається на 10 листопада 2016 р.
на 09 год. 30 хв. до суду (каб. № 203) для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Дубовик Р. Є.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Бригинця Романа Мико-
лайовича, останнім відомим місцем проживання
якого є: м. Київ, вул. Маяковського, б. 59А, кв. 131,
в судове засідання на 10.00 годину 07 листопада
2016 року (17000, смт Козелець, вул. Свято-Преоб-
раженська, 7, Чернігівської області) у цивільній
справі за позовом Штоми Тамари Володимирівни
до Приватного акціонерного товариства «Україн-
ська страхова компанія «Княжа Вієна іншуранс
груп» м. Києва і Бригинця Романа Миколайовича,
третьої особи: Бригинця Миколи Юзефовича про
стягнення майнової шкоди та відшкодування мо-
ральної шкоди.

З опублікуванням оголошення про виклик від-
повідач вважається повідомленим про день, час і
місце розгляду справи. В разі неявки відповідача в
судове засідання справа може бути розглянута за
його відсутності.

Суддя Соловей В. В.
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оголошення
ПАТ «УКРСОЦБАНК» інформує, що 01 листопада 2016 року 

Правління Банку прийняло рішення про часткове 
відкликання/обмеження повноважень, передбачених довіреностями, 

виданими ПАТ «УКРСОЦБАНК» для представництва його інтересів перед
третіми особами, а також внутрішніми положеннями/ регламентами

Банку 

Витяг з Протоколу № 11
рішень Правління

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРСОЦБАНК»

01 листопада 2016 року              м. Київ 

ВИРІШИЛИ:

1.1. Обмежити повноваження працівників ПАТ «Укрсоцбанк» (надалі –
«Банк»), а також третіх осіб (юридичних та фізичних осіб, що не є праців-
никами Банку), передбачених будь-якими індивідуальними актами, дові-
реностями, внутрішніми документами (в т.ч. положеннями/регламентами)
Банку, а також рішеннями колегіальних органів (комітетів) Банку, що при-
йняті/затверджені/видані до 31.10.2016 року (включно), наступним чином:

1.1.1. Відкликати у повному обсязі повноваження зазначених вище осіб
стосовно:

- встановлення/розірвання ділових стосунків, 
- укладення/розірвання/зміни договорів, 
- підписання актів про надані послуги, листів та інших документів, 
якщо вони стосуються або їх предметом є надання юридичних послуг,

правової допомоги, представництва інтересів, інших подібних
договорів/листів. 

Вказані повноваження залишаються виключно у Директора юридичного
департаменту Банку Бороненко Вікторії та обмежуються сумою зо-
бов’язань Банку на користь одного контрагента, що дорівнює 10 000,00
(десяти тисячам) доларів США або еквіваленту цієї суми за офіційним кур-
сом НБУ на дату підписання відповідного документа.

1.1.2. Відкликати у повному обсязі повноваження зазначених вище осіб,
передбачені довіреностями, виданими до 31.10.2016 року (включно), на
представництво інтересів у будь-яких судах та органах Державної вико-
навчої служби України, які дають право представнику на зміну предмету
позову, відмови від позову, визнання позову, укладення мирової угоди,
відмови від стягнення.

1.1.3.  Обмежити повноваження зазначених вище осіб на укладення/під-
писання будь-яких адміністративно-господарських договорів/актів вико-
наних робіт (наданих послуг) та рахунків за такими договорами, а саме:
повноваження цих осіб діють лише в обсязі, при якому сума зобов’язань
Банку, що мають бути виконані на користь одного контрагента (у т.ч. за
різними договорами/документами) протягом 1 (одного) місяця, не може
перевищувати 50 000,00 (п’ятдесят тисяч) доларів США (або еквівалент цієї
суми за офіційним курсом НБУ на дату підписання відповідного доку-
мента). 

Для цілей цього пункту під адміністративно-господарськими догово-
рами розуміються договори, пов’язані з адміністративно-господарською
діяльністю Банку, у т.ч. договори про внесення змін/доповнень до них, ук-
ладені між Банком та юридичними/фізичними особами та фізичними осо-
бами-підприємцями, які передбачають будь-які види капіталовкладень в
основні фонди/нематеріальні активи або адміністративні витрати Банку, за
винятком договорів про надання банківських/фінансових/інших послуг,
передбачених Статутом Банку. 

1.1.4. Відкликати у повному обсязі повноваження зазначених вище осіб
на прийняття рішень та укладення/підписання  договорів з клієнтами кор-
поративного бізнесу та приватного банкінгу, предметом яких є: 

а) здійснення Банком кредитних операцій (в т.ч., але не обмежуючись
кредити, факторинг, гарантії, непокриті акредитиви тощо), забезпечення
їх виконання, а також  внесення до змін до зазначених вище договорів,
якщо такі повноваження надають право на:

- прийняття рішень/підписання договорів на умовах, відмінних від умов,
затверджених відповідними колегіальними органами Банку (комітетами), 

- зміну структури/розміру забезпечення без відповідного рішення коле-
гіального органу Банку (комітету), 

- укладення договорів/внесення змін до них без відповідного рішення
колегіального органу Банку (комітету), 

- прийняття рішень/підписання будь-яких договорів (в т.ч. додаткових
договорів) стосовно позасудового врегулювання спорів/заборгованості; 

б) стосовно депозитних договорів, інших договорів залучення грошових
коштів, якщо повноваження на укладання таких договорів та/або умови
таких договорів та/або ціна залучення грошових коштів на умовах таких
договорів відрізняються від повноважень та/або умов та/або ціни залу-
чення грошових коштів, наданих/затверджених відповідними колегіаль-
ними органами Банку. 

1.1.5. Відкликати у повному обсязі повноваження зазначених вище осіб
на укладення/підписання договорів з клієнтами корпоративного бізнесу та
приватного банкінгу про надання банківських/фінансових/інших послуг, пе-
редбачених Статутом Банку (за виключенням банківських/фінансових/інших
послуг, передбачених Статутом Банку, вказаних в пункті 1.1.4 цього Рішення
Правління), якщо повноваження на укладання таких договорів та/або
умови таких договорів відрізняються від повноважень та/або умов, нада-
них/затверджених відповідними колегіальними органами Банку. Цей пункт
1.1.5. не стосується випадків, коли договір про надання банківських/фі-
нансових/інших послуг, передбачених Статутом Банку, містить умови, які
відрізняються від тих, що затверджені відповідними колегіальними орга-
нами Банку, але є об‘єктивно більш вигідними для Банку (в т.ч., але не ви-
ключено, встановлення більшого розміру плати клієнтом за надання йому
банківських послуг, більшої процентної ставки за користування клієнтом
кредитними коштами, меншої процентної ставки за залученим від клієнта
депозитом тощо).

1.1.6. Відкликати у повному обсязі повноваження працівників Департа-
менту кредитних операцій клієнтів роздрібного бізнесу Блоку управління
ризиками на: 

- прийняття рішень про здійснення Банком кредитних операцій (в т.ч.,
але не обмежуючись – кредити, факторинг, гарантії, акредитиви тощо), а
також будь-яких договорів, що забезпечують їх,або вносять до них зміни,
та 

- укладення/підписання договорів про надання банківських/фінансових/інших
послуг, передбачених Статутом Банку, а також будь-яких договорів, що забез-
печують виконання сторонами своїх зобов’язань за ними або вносять до них
зміни, на умовах, відмінних від стандартних умов (в т.ч. тарифів), затвердже-
них відповідними колегіальними органами Банку. Повноваження, визначені
цим пунктом 1.1.6, залишаються тільки у Семешко Ірини Миколаївни та, у разі
її відсутності, – Звершховської С. Д.

1.2. Структурним підрозділам Банку, які відповідають за оплату/перера-
хування грошових коштів по договорам/рахункам/актам, які перелічені у
п.1.1 цього Рішення Правління, починаючи з 01.11.2016 року, не здійсню-
вати жодних оплат/перерахувань у випадку, якщо документи, які є підста-
вою для оплати, не відповідають умовам, зазначеним у п.1.1 цього
Рішення.

1.3. Заборонити укладення будь-яких міжбанківських угод (крім угод
про відкриття та обслуговування кореспондентських рахунків) і угод про
набуття будь-яких цінних паперів на користь ПАТ «Укрсоцбанк» (крім де-
позитних сертифікатів Національного банку України) без отримання попе-
реднього погодження від Члена Правління, Фінансового директора
Єрмакова С. О.

З питання порядку денного 1 голосували: «ЗА» - 5 членів Правління,
включаючи Голову Правління. Рішення прийняте.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача Веселов-
ського Андрія Олеговича, останнє місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Зро-
шувальна, 3-Б, кв. 101, в судове засідання, яке відбудеться 09.12.2016 року
о 10 год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі
у судовому розгляді цивільної справи за позовом ПрАТ «СК «Страхова ком-
панія «Українська страхова група» до Веселовського Андрія Олеговича про
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок ДТП.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-

домленим про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до
суду справа може бути розглянута за його відсутності.

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

Суддя О. М. Колесник

Бориспільський міськрайонний суд Київської області повідомляє
про те, що по цивільній справі № 359/1927/2016 за позовом Разумов-
ської Ірини Миколаївни до Разумовського Володимира Миколайовича
про визнання права власності на частку у спільній власності по-
дружжя 16.08.2016 року було ухвалено заочне рішення. Позовні ви-
моги задоволено повністю.

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішення
може бути переглянуто Бориспільським міськрайонним судом Київ-
ської області шляхом подання відповідачем заяви про перегляд за-
очного рішення до цього суду протягом десяти днів з дня
опублікування цього оголошення.

Суддя В. М. Саган

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя 
Бондаренко В. М.) викликає як відповідачів:

Атамась Григорія Михайловича, 03.03.1950 року народження, останнє місце про-
живання якого: м. Донецьк, вул. Фоміна, буд. 36, по цивільній справі № 185/7822/16-ц
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Кредитні ініціативи» до
Атамась Григорія Михайловича про стягнення заборгованості;

Бондаренка Геннадія Миколайовича, 18.03.1954 року народження, останнє місце
проживання якого: м. Донецьк, вул. Куйбишева, буд. 244а, кв. 30, по цивільній
справі № 185/7750/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Кредитні ініціативи» до Бондаренка Геннадія Миколайовича про стягнення забор-
гованості.

Судові засідання призначені на 11 листопада 2016 року на 09.00 год. за адресою:
51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310.

У разі неявки відповідачів у судові засідання, справи, згідно з вимогами ЦПК Ук-
раїни, можуть бути розглянуті за їх відсутності.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань № 40, 28 листопада
2016 року о 09.30 год., 07 грудня 2016 року об 11.00 год., 13 грудня 2016 року
о 10.30 год., 26 грудня 2016 року о 09.30 год. відбудуться судові засідання у
кримінальному провадженні за обвинуваченням Ніколаєнка Олега Миколайо-
вича, 30 липня 1972 року народження, у вчиненні кримінальних правопору-
шень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений
Ніколаєнко Олег Миколайович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А.,
суддів Овсюка Є. M., Курбатової І. Л.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань № 40, 14 листо-
пада 2016 року о 10.00 годині, 21 листопада 2016 року о 10.00 год. відбу-
деться розгляд кримінального провадження по обвинуваченню Жарка
Сергія Олександровича, 19 січня 1982 року народження, у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинуваче-
ний Жарко Сергій Олександрович та захисник Гавриленко Микола Кири-
лович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися
до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове
засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка
Р. А., суддів Бойка В. М., Волошина С. В.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: 
м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань № 40, 07 грудня
2016 року о 12.00 год., 13 грудня 2016 року об 11.30 год., 26 грудня 2016 року
о 10.30 год. відбудуться судові засідання у кримінальному провадженні за
обвинуваченням Антоновича Анатолія Анатолійовича, 28 березня 1972 року
народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений
Антонович Анатолій Анатолійович та захисник Берегович Оксана Олексан-
дрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися до
суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А.,
суддів Овсюка Є. M., Курбатової І. Л.

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в м. Вінниці
за адресою: вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань № 12,
16.11.2016 року о 10.00 годині відбудеться підготовче судове засідання у
кримінальному провадженні по обвинуваченню Матвієнка Андрія Вікторо-
вича у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111,
ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Матвієнко Андрій Вік-
торович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпа-
торія, пл. Перемоги, 55-а, кв. 64.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися
до суду, просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове
засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді
Бернади Є. В., суддів Гуменюка К. П., Короля О. П.

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області (вул. Героїв
Небесної Соті, 30, м. Шепетівка Хмельницької обл.) викликає на 13
год. 30 хв. 23 листопада 2016 року як відповідача Блащук Марину
Петрівну, яка проживає по вул. Фрунзе (Петра Дорошенка), буд. 2,
кв. 27 в м. Шепетівка Хмельницької області по справі №688/3530/16-ц,
2/688/1163/16 за позовом Ткачука Валерія Миколайовича до Блащук
Марини Петрівни про стягнення боргу за договором позики. Явка до
суду є обов’язковою.

Резервна дата — 13 год. 30 хв. 30 листопада 2016 року.
У разі неявки до суду та неповідомлення про причини неявки, або

якщо такі причини суд визнає неповажними, справа буде вирішена
на підставі наявних у ній доказів і буде постановлено заочне рішення.

Суддя І. О. Березова

Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що в. м Вінниці
за адресою: вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань №13, 15.11.2016
року о 09.15 годині відбудеться підготовче судове засідання в криміналь-
ному провадженні по обвинуваченню Поповича Сергія Геннадійовича у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Попович Сергій Генна-
дійович, який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим, м. Євпа-
торія, пр. Перемоги, 55 а, кв. 71.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможливості з’явитися
до суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове
засідання.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді
Іванченка Я. М., суддів Гайду Г. В., Прокопчук А. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ,
вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до:

Богонос Лілії Геннадіївни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, місце проживання якої невідомо, викликається на 19 грудня 2016
року о 15-30 годині до суду, каб. №3, для участі у розгляді справ по суті;

Богонос Олександра Олександровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, місце проживання якого невідомо, викликається на
19 грудня 2016 року о 15-30 годині до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справ по суті;

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність. 

Суддя Літовка В. В.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Бабія
Ярослава Олександровича у судове засідання по справі №523/8732/16-ц
за позовною заявою Константінової Олени Миколаївни до Бабія Ярос-
лава Олександровича про надання дозволу на виїзд за кордон мало-
літньої дитини без згоди та супроводу батька, яке відбудеться о 12:50
годині 10 листопада 2016 року у приміщенні Суворовського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,
68, зала судових засідань № 9. У разі неявки Бабія Ярослава Олексан-
дровича справа буде розглядатися за його відсутності.

Суддя І. В. Середа

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Володимирська,
15) викликає в судове засідання як відповідачів: Брухно Ольгу Віта-
ліївну, Савицького Адріана Олександровича, Кочетова Геннадія Ми-
колайовича, Гвоздіка Сергія Станіславовича, Солопій Наталію
Василівну, Кокуши Анатолія Якимовича, Ніколаєнко Світлану Анато-
ліївну, Калінкіна Максима Михайловича, Буковського Романа Воло-
димировича, Бобульчук Любов Вікторівну, треті особи: Савчук Тетяна
Вікторівна, Денисова Людмила Вікторівна, Шиш Ольга Миколаївна,
Шлінчук Юлія Іванівна, Шинкар Василь Кузьмович, Фалко Ольга Фе-
дорівна, Руштина Наталія Вікторівна, Мурзіна Оксана Йосипівна, Да-
нилюк Микола Опанасович, Бекшаєва Ольга Сергіївна, Стрілець
Галина Володимирівна, Іванов Сергій Володимирович, Сиваченко
Алла Василівна, Мусієнко Ірина Іванівна, Тюпишева Ганна Володими-
рівна, Стиров Дмитро Олександрович, Кривенко Анатолій Вікторович,
Трохимчук Михайло Павлович, Велігоша Микола Миколайович, Ру-
денко Ганна Петрівна, Велігоша Андрій Миколайович на 09 годину 15
хвилин 8 листопада 2016 року для участі в розгляді цивільної справи
за апеляційною скаргою першого заступника прокурора Київської об-
ласті на рішення Вишгородського районного суду Київської області
від 2 серпня 2016 року в справі за позовом першого заступника про-
курора Київської області в інтересах держави в особі Кабінету Мініс-
трів України до Київської обласної державної адміністрації,
Вишгородської міської ради Київської області, Брухно Ольги Віталі-
ївни, Савицького Адріана Олександровича, Головіна Олега Олексан-
дровича, Товариства з обмеженою відповідальністю «СРТ 10»,
Герасименко Тетяни Євгеніївни, Кочетова Геннадія Миколайовича,
Гвоздіка Сергія Станіславовича, Солопій Наталії Василівни, Кокуши
Анатолія Якимовича, Ніколаєнко Світлани Анатоліївни, Калінкіна Мак-
сима Михайловича, Буковського Романа Володимировича, Бобульчук
Любові Вікторівни, треті особи: Савчук Тетяна Вікторівна, Денисова
Людмила Вікторівна, Шиш Ольга Миколаївна, Шлінчук Юлія Іванівна,
Шинкар Василь Кузьмович, Фалко Ольга Федорівна, Руштина Наталія
Вікторівна, Мурзіна Оксана Йосипівна, Данилюк Микола Опанасович,
Бекшаєва Ольга Сергіївна, Стрілець Галина Володимирівна, Іванов
Сергій Володимирович, Сиваченко Алла Василівна, Мусієнко Ірина
Іванівна, Тюпишева Ганна Володимирівна, Стиров Дмитро Олексан-
дрович, Кривенко Анатолій Вікторович, Трохимчук Михайло Павло-
вич, Велігоша Микола Миколайович, Руденко Ганна Петрівна,
Велігоша Андрій Миколайович про визнання недійсними розпоряд-
жень, державних актів на право власності на землю та витребування
земельних ділянок.

Суддя Т. Ц. Кашперська

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 08 листопада 2016 року о 09.00 годині в приміщенні
Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28, Давидову Тетяну Мико-
лаївну (останнє відоме місце проживання: Донецька область, Старобешів-
ський район, с. Осикове, вул. Шкільна, буд. 119) як відповідача в цивільній
справі № 328/3436/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний Ощадний банк України» до Давидової Тетяни Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Петренко Л. В.

08.11.2016 p. o 10 год. 30 хв. відбудеться судове засідання по цивільній
справі за позовом Вітюк Олени Володимирівни до Школьник Тетяни Васи-
лівни про стягнення витрат, пов’язаних з проведенням реконструкції жит-
лового будинку, і витрат, пов’язаних з утриманням, доглядом та похованням
спадкодавця.

В судове засідання викликається Школьник Тетяна Василівна, останнє
відоме місце проживання: вул. Д. Нечая, 45, кім. 2 (гуртожиток), м. Вінниця.

Явка Школьник Тетяни Василівни є обов’язковою.
Судове засідання відбудеться за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського,

17, каб. № 5.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає Полян-
ського Василя Володимировича (останнє відоме місцезнаходження: Полтавська об-
ласть, м. Кременчук, вул. Червоноармійська (Правобережна), буд. 46, кв. 50 та
Полтавська область, м. Кременчук, вул. І. Приходька, буд. 95, кв.7) як обвинуваченого
в судове засідання по кримінальному провадженню у вчиненні кримінальних право-
порушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 368 КК України. Судове засідання відбу-
деться 17 листопада 2016 року о 13 годині 20 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки обвинуваченого справу буде розгля-
нуто за його відсутністю у порядку спеціального провадження.

Суддя Степура А. А.
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В провадженні Ірпінського міського
суду Київської області перебуває ци-
вільна справа за позовом Публічного
акціонерного товариства «Кредит Єв-
ропа Банк» до Тарапати Віталія Анато-
лійовича про усунення перешкод у
користуванні майном шляхом висе-
лення.

Суд викликає на 17.11.2016 р. на
10.00 год. Тарапату Віталія Анатолійо-
вича як відповідача. Явка обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Токмацький районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 10 листопада 2016 року о 13.00
годині в приміщенні Токмацького районного
суду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, м. Токмак, вул. Володимир-
ська, буд. 28, Бородіна Сергія Васильовича,
зареєстрованого за адресою: Донецька об-
ласть, Старобешівський район, с. Прохорів-
ське, вул. Кликівська, 22, як відповідача в
цивільній справі № 328/3378/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
«Комерційний банк «Український фінансо-
вий світ» до Бородіна Сергія Васильовича
про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Суддя Погрібна О. М.

Богунський районний суд м. Житомира ви-
кликає як відповідача Столярова Олексія Ми-
хайловича по справі № 295/13100/15-ц за
позовом ПАТ «Всеукраїнський акціонерний
банк» до Кот Тетяни Михайлівни, Столярова
Олексія Михайловича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором в судове за-
сідання, яке відбудеться о 15.00 год. 14
листопада 2016 року в залі судового засідання
№ 4-Б-1 (м. Житомир, м-н Соборний, 1).

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після
опублікування оголошення в пресі відпові-
дач Столяров Олексій Михайлович вважа-
ється повідомленим належним чином про
час і місце розгляду справи. У разі неявки
справу буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Л. М. Семенцова

Приазовський районний суд Запорізької
області (розташований за адресою: Запо-
різька область, Приазовський район, смт
Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел. (06133)
22160) викликає Моргуна Олега Валерійо-
вича, 19.03.1967 р.н., зареєстрованого за
адресою: Донецька область, Новоазов-
ський район, м. Новоазовськ, вул. Коль-
цова, 6, як обвинуваченого у судове
засідання, призначене на 11 листопада
2016 року о 10.30 год., по кримінальному
провадженню № 42014050000000594 за
обвинувальним актом відносно Моргуна
Олега Валерійовича, який обвинувачується
у вчиненні кримінальних правопорушень
(злочинів), передбачених ч. 1 ст. 365, ч. 1
ст. 258-3 КК України, в якому ваша участь
є обов’язковою.

Суддя Васильцова Г. А.

Троненко Артем Борисович, 22.02.1991
р.н., останнє відоме місце проживання якого:
Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Краснозна-
менська, буд. 138, викликається до Добро-
пільського міськрайонного суду Донецької
області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/3785/16-ц за позовом АБ «Експрес-
Банк» до Троненка Артема Борисовича про
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Судове засідання відбудеться
08.11.2016 року о 08.30 год. в 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.

Повістка про виклик до суду в криміналь-
ному провадженні. Охтирський міськрайонний
суд Сумської області викликає обвинуваченого
Ємельянова Віталія Вікторовича, 05.06.1986
року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Молодіжна, 43, с. Рясне, Красно-
пільський район, Сумська область) у вчиненні
злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3,
ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 КК України, в підготовче
судове засідання, яке відбудеться 14 листопада
2016 року о 14 год. 00 хв. Слухання криміналь-
ного провадження відбудеться в приміщенні
суду за адресою: м. Охтирка Сумської області,
вул. Незалежності, 5, під головуванням судді
Олійник О.В. Наслідки неприбуття обвинуваче-
ного передбачені статтею 323 КПК України.

Суддя О. В. Олійник

Городищенський районний суд Черка-
ської області повідомляє, що 11 листо-
пада 2016 року о 09 годині 00 хвилин
призначено розгляд цивільної справи за
позовом Нестеренка Валентина Володи-
мировича до Гогітідзе Георгія Важевича
про розірвання договору та повернення
коштів.

Гогітідзе Георгій Важевич виклика-
ється в судове засідання як відповідач.
Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки останнього, справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними у справі
матеріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Горо-
дище, Черкаська область, індекс 19500. 

Суддя В. О. Черненко.

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул.
Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Зябрева Юрія Івановича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Від-
повідач по справі Зябрев Юрій Іванович
(зареєстрований за адресою: м. Дзержинськ,
смт Кірове, вул. Бетховена, 25) викликається
на 10 листопада 2016 року на 11-00 год. до
суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Є. В.Челюбєєв

Дзержинський міський суд Донецької об-
ласті (85200, м. Торецьк (Дзержинськ), вул.
Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Антонова Юрія Юрійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.
Відповідач по справі Антонов Юрій Юрійович
(зареєстрований за адресою: 85200, м. Дзер-
жинськ, с. Кірове, вул. Гончарова, 8) викли-
кається на 21 листопада 2016 року на 09-00
год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Н. В. Нємиш

Краматорський міський суд Донецької об-
ласті  (84000, м. Краматорськ, вул. Маяков-
ського, 21) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до:

Антошина Володимира Володимировича
про стягнення заборгованості, який прожи-
ває за адресою: Донецька область, м. Макі-
ївка-53, вул. Паризької Комуни, буд. 22, кв.
15, викликається на 29 листопада 2016 року
о 08-30 годині до суду, каб. №7, для участі у
розгляді справи по суті (№ 2/234/5889/16).

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

Суддя Переверзева Л. І.

В провадженні Димитровського міського
суду Донецької області знаходиться цивільна
справа № 2/226/458/2016 за позовом Мотор-
ного (транспортного) страхового бюро України
до Коломоєць Романа Сергійовича про від-
шкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкоду-
вання. У зв’язку з чим Димитровський міський
суд Донецької області повідомляє Коломоєць
Романа Сергійовича, 30.11.1983 року народ-
ження, про те, що судове засідання за вказа-
ною справою відбудеться 14 листопада 2016
року о 15 год. 00 хв. в приміщенні Димитров-
ського міського суду за адресою: м. Мирног-
рад, Донецька область, вул. Центральна,
буд.73, каб. №10. У разі Вашої неявки у судове
засідання справа згідно з вимогами ЦПК Ук-
раїни буде розглянута у Вашу відсутність.

Суддя Л. І. Клепка

Голосіївський районний суд м. Києва
викликає відповідача Солодовніка Віталія
Миколайовича, місце реєстрації: м. Київ,
проспект Науки, 6, кв. 173, у судове засі-
дання, що призначено на 02 грудня 2016
року на 09 годину 00 хвилин у цивільній
справі № 752/354/14-ц, провадження по
справі 2/752/91/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк»
до Солодовніка Віталія Миколайовича та
Державної реєстраційної служби України
про звернення стягнення на предмет іпо-
теки.

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

Суддя О. В. Мирошниченко

Печенізький районний суд Харківської
обл. викликає Штих Раїсу Дмитрівну, яка
мешкає за адресою: 62801, Харківська обл.,
смт Печеніги, вул. Дачна, 3, як відповідача по
справі №633/248/16-ц за позовом Селевко
Наталії Вікторівни до Штих Раїси Дмитрівни
про визнання права власності на земельну
ділянку, на судове засідання 21.11.2016 р. об
11.30 за адресою: Харківська обл., смт Пече-
ніги, вул. Незалежності, 48-а. У разі неявки
справа розглядатиметься за наявними дока-
зами без Вашої участі на підставі ч.9 ст.74,
ст.169 ЦПК України. Якщо явка неможлива з
поважних причин, особа, яка викликається,
зобов’язана повідомити про це суд завчасно.

Суддя В. А. Смирнов

Суворовський районний суд м. Одеси
викликає як відповідача Кірліченка
Дмитра Дмитровича за позовом Мотор-
ного (транспортного) страхового бюро
України до Кірліченка Дмитра Дмитро-
вича про відшкодування в порядку рег-
ресу витрат, пов’язаних з регламентною
виплатою. Судове засідання відбудеться
05.12.2016 р. о 12 год. 45 хв. у примі-
щенні Суворовського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чор-
номорського козацтва, 68, зала судових
засідань № 19. У разі неявки Кірліченка
Дмитра Дмитровича судове засідання
буде проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Білокуракинський районний суд Лу-

ганської області повідомляє, що

27.10.2016 року розглянуто цивільну

справу № 409/1892/16-ц за позовною

заявою Гущак Валентини Григорівни до

Луганської міської ради про визначення

додаткового строку для прийняття

спадщини та винесено заочне рішення

про задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Конотопський міськрайонний суд Сум-
ської області викликає Прокопіва Ярослава
Васильовича, 09.10.1965 р.н., зареєстрова-
ного: с. Курилівка (Жовтневе), вул. Клубна,
99, Конотопського району Сумської області,
як відповідача по цивільній справі 
№ 577/3479/16-ц (2/577/1261/16 р.) за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором в
розмірі 32 423 грн. 82 коп., яке відбудеться
01 грудня 2016 року о 09 годині 00 хвилин в
приміщенні суду за адресою: Сумська 
область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабінет
№ 1.

У разі неявки в судове засідання, справа
буде розглянута у відсутність відповідача на
підставі зібраних по справі доказів.

Суддя І. М. Семенюк

Білоцерківський міськрайонний суд Київської
області по цивільній справі за позовом Органу
опіки та піклування Тарасівської сільської ради в
інтересах малолітніх дітей Краснощокова Дениса
Ігоровича, Краснощокова Максима Ігоровича до
Краснощокової Людмили Олександрівни, треті
особи: Служба у справах дітей та сім’ї Білоцерків-
ської райдержадміністрації Київської області, Крас-
нощоков Ігор Анатолійович про позбавлення
батьківських прав, викликає до суду як відповідача:
Краснощокову Людмилу Олександрівну, раніше за-
реєстровану та проживаючу за адресою: Київська
область, Білоцерківський район, с. Тарасівка, вул.
Першотравнева, буд. 16.

Судове засідання відбудеться 05 грудня 2016
року о 12 годині 00 хвилин в приміщенні Білоцер-
ківського міськрайонного суду Київської області за
адресою: Київська обдасть, м. Біла Церква, вул.
Першотравнева, 4а, зал № 3, суддя Жарікова О. В.

В разі неявки відповідача до суду справу буде
розглянуто в її відсутність. 

Млинівський районний суд Рівненської об-
ласті викликає як відповідача Красутську
Олену Анатоліївну, 08 вересня 1967 року на-
родження, останнє відоме місце проживання:
смт Млинів, вул. Поліщука, 6/6 Млинівського
району Рівненської області, інд. 35100, для
розгляду цивільної справи за позовом Пу-
шедду Ліберо до Красутської Олени Анатолі-
ївни, Галабурди Анатолія Віталійовича про
визнання договору дарування недійсним, що
призначена до слухання на 09 год. 30 хв. 23
листопада 2016 року за адресою: смт Млинів,
вул. Ватутіна, 7, Млинівського району Рівнен-
ської області. У разі неявки відповідача в су-
дове засідання, справа буде розглянута за її
відсутності в заочному порядку на підставі на-
явних документів. 

Суддя А. С. Лободзінський

Оболонський районний суд м. Києва

викликає як відповідача Приступу Мак-

сима Борисовича по цивільній справі 

№ 2/756/4276/16 р. за позовом Приступи

Олени Георгіївни до Приступи Максима

Борисовича про стягнення аліментів, роз-

гляд якої призначено 15.11.2016 на 15:15

год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка,

2-Є, каб. №27, суддя Богдан О. О. У разі

неявки, справу буде розглянуто за відсут-

ності відповідача.

Біловодський районний суд Луганської
області викликає відповідача по справі
№408/6122/16-ц (2/408/1299/16) за позо-
вом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Парас-
куна Віталія Володимировича (29.10.1955
р.н., м. Свердловськ Луганської області)
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться
18.11.2016 року о 13 годині 00 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська,
30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Старобільський районний суд Луганської області викликає відповідачів по цивільній
справі за провадж. 2/431/1224/16: Деминенка Миколу Олексійовича, який зареєстрований
за адресою: Луганська область, м. Краснодон, вул. 2-й квартал, б. 8; як відповідача Лиман-
ського Руслана Олександровича, місце реєстрації: вул. Калініна, б. 26, с. Підгорівка Старо-
більського району Луганської області; як відповідача Щербакова Василя Васильовича, який
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Краснодон, вул. Громової, 19; як відпо-
відача Щербакову Олену Василівну, місце реєстрації: вул. Колгоспна, б. 4, с. Піщане Старо-
більського району Луганської області; як відповідача Брисенко Тетяну Василівну, місце
реєстрації: вул. Комсомольська, б. 6, с. Піщане Старобільського району Луганської області;
як відповідача Брисенка Сергія Дмитровича, місце реєстрації: вул. Комсомольська, б. 6, 
с. Піщане Старобільського району Луганської області; як відповідача Золотарьову Яну Па-
влівну, місце реєстрації: вул. Комсомольська, б. 6, с. Піщане Старобільського району Лу-
ганської області; як відповідача Саркісян Марту Петрівну, яка зареєстрована за адресою:
Донецька область, м. Дзержинськ, вул. Хижняка, б. 6, у судове засідання по цивільній справі
за позовом Кредитної спілки «Імперіал ЛТД» до Деминенка Миколи Олексійовича, Лиман-
ського Руслана Олександровича, Щербакова Василя Васильовича, Щербакової Олени Ва-
силівни, Брисенко Тетяни Василівни, Брисенка Сергія Дмитровича, Золотарьової Яни
Павлівни, Саркісян Марти Петрівни про стягнення боргу.

Судове засідання  відбудеться 07 листопада 2016 року о 08 годині 30 хвилин в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а, судова зала № 4.

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

Суддя В. О. Озеров

Обухівський районний суд Київської об-
ласті по цивільній справі № 372/2559/16-ц
за позовом Бельдій Марини Олегівни до
Колесник Наталії Валентинівни про ви-
знання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням,
викликає до суду як відповідача Колесник
Наталію Валентинівну на 15 листопада
2016 року на 14 годин 00 хвилин.

Судове засідання відбудеться під голо-
вуванням судді Мори О.М. в приміщенні
Обухівського районного суду Київської
області, що розташований за адресою:
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, 
б. 20 (тел. 5-12-66).

В разі неявки відповідача на судове за-
сідання справа буде розглянута у її відсут-
ність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. М. Мора

Вінницький міський суд Вінницької області
повідомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул.
Грушевського, 17, в залі судових засідань 
№ 40, 28 листопада 2016 року о 12.30 год.,
07 грудня 2016 року о 09.30 год., 13 грудня
2016 року о 09.30 год. відбудуться судові за-
сідання у кримінальному провадженні за об-
винуваченням Євтодія Андрія Вікторовича, 01
січня 1983 року народження, у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч.
1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона
обвинувачення: обвинувачений Євтодій Ан-
дрій Вікторович та захисник Берегович Ок-
сана Олександрівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В
разі неможливості з’явитися до суду, про-
симо повідомити про причини неможливості
прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі
головуючого судді Каленяка Р. А., суддів 
Овсюка Є. М., Сичука M. M.

Вінницький міський суд Вінницької області
повідомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул.
Грушевського, 17, в залі судових засідань 
№ 40, 29 листопада 2016 року о 09.00 год.,
05 грудня 2016 року о 14.30 год., 12 грудня
2016 року о 09.15 год., 23 грудня 2016 року
о 09.15 год. відбудуться судові засідання у
кримінальному провадженні за обвинувачен-
ням Мартинчука Сергія Михайловича, 17 ве-
ресня 1980 року народження, у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона
обвинувачення: обвинувачений Мартинчук
Сергій Михайлович та захисник Прицюк
Вадим Анатолійович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В
разі неможливості з’явитися до суду, про-
симо повідомити про причини неможливості
прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі
головуючого судді Каленяка Р. А., суддів Ов-
сюка Є. М., Курбатової І. Л.

Білокуракинський районний суд Лу-
ганської області викликає в судове 
засідання як відповідача по справі 
№ 409/2425/16-ц за позовом Носової
Любові Федорівни до Оріхівської сіль-
ської ради Лутугинського району Лу-
ганської області.

Судове засідання відбудеться
17.11.2016 року о 15.30 год. (резервна
дата на 01.12.2016 року о 15.30 год.)
в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається представник відпові-
дача – Оріхівської сільської ради Луту-
гинського району Луганської області,
останнє місцезнаходження: вул. Леніна,
буд. 294, с. Оріхівка Лутугинського
району Луганської області.

У випадку неявки представника від-
повідача справу буде розглянуто за
його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Глобинський районний суд Полтав-
ської області викликає Жука Євгенія
Валерійовича (останнє відоме місце
проживання: с. Гриньки Глобинського
району Полтавської області, вул. Жов-
тнева, 34) як відповідача в судове за-
сідання по справі за позовом Волкова
Олексія Валерійовича до Жука Євгенія
Валерійовича про стягнення боргу за
розпискою.

Судове засідання відбудеться
02.12.2016 року о 08.30 год. у примі-
щенні суду за адресою: м. Глобине 
Полтавської області, вул. Центральна,
183. Явка до суду є обов’язковою. У
разі неявки справу буде розглянуто за
вашої відсутності. Відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про при-
чини своєї неявки в судове засідання.

Суддя P. M. Марущак

Личаківський районний суд 
м. Львова викликає Вахула Юлію Рома-
нівну (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Львів, вул. Глиняна, 13) та
Вахула Олега Ігоровича (останнє відоме
місце проживання: м. Львів, вул. Гли-
няна, 13) як відповідачів у судове засі-
дання по цивільній справі 2/463/1565/16
за позовом Василькевич І.М. до Вахула
Ю. Р., Вахула О. І., третя особа: Лича-
ківський РВ у м. Львові ГУ ДМСУ у
Львівській обл. про визнання осіб втра-
тившими право користування жилим
приміщенням, що відбудеться 29 лис-
топада 2016 р. о 14 год. 15 хв. у примі-
щенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засі-
дань № 8.

В разі неявки відповідача у вказане
судове засідання, суд розглядатиме
справу без його участі на підставі ст.
169 ЦПК України.

Суддя Лакомська Ж. І.

Суддею Бердянського міськра -
йонного суду Дністрян О. М. (за
адресою: м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, б. 64. каб. № 308) 16
листопада 2016 року о 09 годині
00 хвилин буде розглядатись
справа за позовом публічного ак-
ціонерного товариства «Комерцій-
ний банк «Український
фінансовий світ» до Ященка Вік-
тора Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитним до-
говором.

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

Суддя О. М. Дністрян

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що цивільна справа за апеля-
ційною скаргою Печерської районної в м. Києві державної адміністрації
в особі представника Палієнко О.А. на рішення Печерського районного
суду м. Києва від 07 червня 2016 року в цивільній справі за позовом Пе-
черської районної в м. Києві державної адміністрації до Липей В. М., дер-
жавного виконавця відділу державної виконавчої служби
Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві Сливки А. І.,
Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Золоту-
хіної О. М., треті особи: Мукоїд Н. М., Комунальне підприємство по утри-
манню житлового господарства Печерського району м. Києва
«Хрещатик», Золотарьова О. Л., Ковальчук О. І. про визнання недійсним
та скасування свідоцтва, акта про реалізацію майна, призначена до роз-
гляду в приміщенні Апеляційного суду м. Києва за адресою: м. Київ, ву-
лиця Солом’янська, 2А о 13 годині 00 хвилин 24 листопада 2016 року.

В судове засідання викликаються: Липей В.М. 89600, Закарпатська
обл., м. Мукачеве, вул. Ю. Гойди, 1, кв. 59,  Приватний нотаріус КМНО
Золотухіна О. М. 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 166, оф. 224, Ко-
вальчук О. І. 02068, м. Київ, пр-т Григоренка, 27, кв. 25.

З опублікуванням оголошення про виклик особи вважаються повідом-
леними про час, день та місце судового засідання.

Суддя Н.О. Прокопчук
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 5 ЛИСТОПАДА

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

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

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Учні створили 
козацький курінь

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

РОСТИМО ПАТРІОТІВ. У бердянській гімназії «Надія» створили
козацький курінь, який очолив учитель історії Юрій Білай. У храмі
Покрови Пресвятої Богородиці 16 козачат склали урочисту прися-
гу. Відтак у місцевому Центрі професійної освіти відбулося засі-
дання круглого столу, присвячене патріотичному вихованню дітей
та молоді,  ініційоване Запорізькою обласною координаційною ра-
дою козацтва.

За даними керівника козацького руху Запорізького краю Дмит-
ра Сухініна, вчителі та школярі міста-курорту  долучилися до об-
ласної акції «Вшановуємо українську літературу» та передали у
дар Першій козацькій бібліотеці кілька десятків книжок класиків
та сучасних авторів. Учасники зустрічі обговорили внесок козацтва
у становлення української державності, обстоювання свободи та
незалежності. Про бойовий шлях першого козацького 37-го окре-
мого мотопіхотного батальйону ЗСУ розповів верховний отаман
МСК «Запорозька січ» учасник АТО полковник запасу Ілля Лапін.

У Бердянську гідно вшановують пам’ять загиблих героїв АТО.
У закладах,  де вони навчалися,  встановлено меморіальні дошки:
Сергієві Шерстньову (гімназія №2), Вікторові Дев’яткіну (НВК №1
«Мрія»), Олегові Семеновському (ЗОШ №7), Станіславові Кара-
чевському та Володимирові Довганюку (ЗОШ №5). Школярі ак-
тивно долучаються до волонтерського руху, пишуть листи пора-
неним, збирають теплі речі для передової, роблять обереги нашим
бійцям.

огоЛошення

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донець-
кої області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/3394/2016 за
позовом ПАТ «ВіЕйБіБанк» до Згapa Миколи Миколайовича, Згара Мак-
сима Миколайовича про звернення стягнення на предмет іпотеки.

Відповідач у справі Згара Микола Миколайович, останнє місце реєс-
трації: Донецька область, м. Жданівка, вул. 60 років Жовтня, 1, та Згара
Максим Миколайович, останнє місце реєстрації: Донецька область, м.
Жданівка, кв-л 23, буд. 11, кв. 1, викликаються на 07.11.2016 року о 12.00
годині до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглядатися у їхню відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

АКЦІЯ. Ліси треба відновлю-
вати, насаджувати. Це добре
розуміє влада на Тернопільщи-
ні. Голова облдержадміністра-
ції Степан Барна навіть вважає
обов’язком для кожного края-
нина посадити цього року при-
наймні одне дерево. Працівни-

ки лісового господарства теж
запрошують жителів області
частіше долучатися до акцій на
підтримку збереження та від-
новлення лісів.

Днями таку добру справу
вкотре організували в усіх
районах. Цього разу взялися
висаджувати молоденькі дуби.
Задля цього лісівники відвели
загалом майже 30 гектарів.

Лопати в руки взяли також
очільник краю, його заступни-
ки, працівники апарату та
структурних підрозділів облас-
ної державної адміністрації.
Вони трудилися поблизу села
Давидківці, що в Чортківсько-
му районі. Завдяки акції з озе-
ленення на Тернопіллі висади-
ли майже сто тисяч молодих
дубів.  

У прес-службі облдержадмі-
ністрації повідомили, що зага-
лом на Тернопіллі діє п’ять лісо-
вих господарств, працівники
яких постійно дбають, щоб зе-
лені легені краю не виснажува-
лися. У середньому протягом
року відновлюють ліс на площі
понад 600 гектарів, а саджанці
молодих дерев висаджують ще
на 30—40 гектарах. 

На Тернопіллі посадили 
майже сто тисяч дубів

Не перевелися богатирі у Полтаві
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

ГИРЬОВИЙ СПОРТ. Днями
в Актобе (Казахстан) відбувся
чемпіонат світу з гирьового
спорту-МСГС (Міжнародного
союзу гирьового спорту), на
якому у складі збірної України
виступали п’ятеро полтавців. А

переміг лише один — Олег Ко-
ломієць! Переміг за всю Украї-
ну. Він став чемпіоном світу з
найпрестижнішого гирьового
двоборства у ваговій категорії
до 85 кілограмів. Наш земляк у
поштовху двох 32-кілограмо-
вих гир здійснив 124 підйоми і
програвав росіянину Антону
Анасенку, який мав 136 підйо-

мів. Однак у другій вправі дво-
борства — ривку — Олег Коло-
мієць здійснив 192 підйоми, а
росіянин — лише 159. Призе-
рами чемпіонату світу в Актобе
стали всі полтавці, які виступа-
ли на чемпіонаті світу в своїх
номінаціях та вагових категорі-
ях: В’ячеслав Задорожний, Ві-
талій Білоус, Ярослав Сушко та

Ігор Гавришко. Також полтав-
ські спортсмени стали срібни-
ми призерами чемпіонату світу
у гирьовій естафеті як серед
чоловіків, так і серед юніорів
(кожна збірна — п’ять учасни-
ків). У чоловічій естафетній
першості збірна України мала
результат — 257 підйомів, у
юніорській — 218 підйомів.

Технології майбутнього в мізках
сучасних студентів

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

ГУРТОМ ЛЕГШЕ. Київський
національний університет імені
Тараса Шевченка та один зі
світових лідерів у сфері інфор-
маційно-комунікаційних техно-
логій — компанія Huawei — до-
мовилися про розширення
співпраці в підготовці IT-фахів-
ців. Днями в присутності за-
ступника міністра освіти і на-
уки  Максима Стріхи та сту-
дентства сторони підписали
меморандум про взаєморозу-
міння, що охоплює основні на-
прями взаємодії  у сферах ос-
віти, науки та інновацій. Пар-
тнери також підбили підсумки
співпраці, що бере початок у
2012 році. 

Зокрема ректор Київського
національного університету
імені Тараса Шевченка Леонід
Губерський відзначив винят-
кову результативність співпра-
ці з компанією, що розпочала-

ся чотири роки тому на фа-
культеті радіофізики, електро-
ніки та комп’ютерних систем.
Він подякував партнерам за
послідовність, високу оцінку
ділових контактів та висловив
сподівання на плідне їх про-
довження.

Директор Huawei Ukraine Чжоу
Хаодзе в свою чергу висловив
задоволення від організації
співробітництва і результатів,
що дали впевненість у можли-
вості його продовження і очіку-
вання ще вагоміших здобут-
ків.

Перед офіційною частиною
підписання Інститут Конфуція
КНУ провів у червоному кор-
пусі своєрідний «День Ки-
таю».  Охочі мали змогу взя-
ти участь у майстер-класах із
каліграфії, малювання, пле-
тіння китайських вузлів, вирі-
зання з паперу,  у чайній це-
ремонії. Було також розгорну-
то експозицію про компанію і
її продукцію. Окремий стенд
було присвячено смартфонам
та «розумним» годинникам. 

Компанія Huawei Ukraine 
вручила університету Серти-
фікат розвитку на суму 
200 тисяч гривень. За ці кош-
ти Київський національний
університет імені Тараса Шев-
ченка до кінця року відкриє
другий клас Авторизованої
мережевої академії Huawei,
що працює на кафедрі
комп’ютерної інженерії фа-
культету радіофізики, елек-
троніки та комп’ютерних сис-
тем. 

Полонез і вальс для особливих романтиків
Світлана ІСАЧЕНКО, 

«Урядовий кур’єр» 

БЛАГОДІЙНІСТЬ. Добра
традиція склалася на Івано-
Франківщині: за сприяння
Мальтійської служби допомоги
щороку влаштовувати осінні
бали для тих, хто може танцю-
вати, не встаючи з інвалідного
візка. 

Цього разу святкова зала па-
лацу «Ярослав» у місті Тисме-
ниці зібрала понад півсотні пар
на інвалідних візках і волонте-
рів. А відкрила приятельський
бал для людей з обмеженими
фізичними можливостями ви-
конанням полонезу дружина
Президента України Марина
Порошенко, яка саме перебу-

вала на Прикарпатті у межах
робочого візиту. 

«Такі свята дають змогу від-
чути себе єдиною родиною,
знайти нових друзів, побачити
нові горизонти та повірити у
свої можливості. 

Ми — молода країна, та
маємо великий потенціал, над -
звичайну силу духу і жагу до
перемог, — звернулася до
присутніх дружина глави дер-
жави. — Це яскраво довели
українські паралімпійці в Ріо-
де-Жанейро. Попереду у нас
ще не одна перемога!» Учас-
ники цього яскравого, емоцій-
но зворушливого заходу отри-
мали від Марини Порошенко
книжки сучасних українських
авторів. 

Грав муніципальний естрад-
но-симфонічний оркестр під ке-
рівництвом художнього керів-
ника колективу Валерія Чики-
риса. Пари танцювали віден-
ський вальс, мазурку, польку.
Був у програмі танцювальний
майстер-клас і навіть танцю-
вальні змагання, а також кон-
курси на кращу зачіску та ве-
чірню сукню. 

У номінації «Міс Грація» пе-
ремогла Христина Сирова-Ко-
валишин, галантним кавале-
ром визнали Мирослава Гура-
ка, а стильним кавалером —
Володимира Онуфрика, міс Ча-
рівністю — Світлану Когуч. А
Віталію Палкову одностайно
присудили звання запального
танцюриста.  

Як належить, обрали короля
і королеву балу. Ними стали
Марія Мисюк із Делятина та
Василь Петрунів з Івано-Фран-
ківська. Пан Василь отримав
почесний титул вдруге поспіль.
Він — професійний спортсмен,
представляв збірну нашої дер-
жави на паралімпіаді в Ріо-де-
Жанейро й увійшов до 16 най-
сильніших у настільному тенісі.

Марія Мисюк професійно
займається танцями на візку,
спортом також —  нині активно
готується до чемпіонату Украї-
ни з фехтування. До слова, з
рідної Львівщини завітав на
свято і паралімпійський чем-
піон Антон Дацко, заслужений
майстер спорту з фехтування
на візках.

Представники сторін за традицією розрізали святковий
торт — символ подальшого успіху
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