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ДОКУМЕНТИ 

ЦИФРА ДНЯ

Пенсійний фонд 
не живе у борг

СОЦПОЛІТИКА. Здійснити найближчим часом необхідні пере-
рахунки у зв’язку з підвищенням розміру мінімальної пенсії з 1
грудня 2016 року доручив Пенсійному фонду віце-прем’єр-міністр
Павло Розенко. Він припускає, що пенсійні виплати тим, хто, згід-
но з графіком, має отримати пенсію на початку січня 2017 року,
буде здійснено наприкінці грудня 2016-го, як це відбулося й торік.

«Від керівництва Пенсійного фонду залежить вчасне перера-
хування пенсій з 1 грудня, вчасне нарахування нових пенсійних
виплат і вчасна виплата коштів людям. Весь необхідний ресурс
для цього на сьогодні є», — цитує слова урядовця його прес-
служба.

Нині, за словами віце-прем’єра, борг Пенсійного фонду перед
Держказначейством скоротився майже на 2,5 мільярда гривень.
«Тобто цього року ми не лише не беремо жодних позик у Держ -
казначействі, а навпаки — погашаємо заборгованості, які нако-
пичилися за попередні роки», — констатував Павло Розенко.

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Є сили, які захочуть

бюджет збити 
й запустити процеси

інфляції та руйнування
економіки. Але я вірю,

що в парламенті
більшість тих, 

хто має державницьку
позицію».

Прем’єр-міністр про конструктивний підхід 
до обговорення проекту держбюджету 
на 2017 рік у другому читанні

1,6%
становило, за оцінками Нацбанку,

зростання ВВП у ІІІ кварталі порівняно 
з аналогічним періодом минулого року
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АКТУАЛЬНО

Важливо, щоб у роботу істориків
двох країн, які вивчають питання
про польсько-українське
протистояння в 1939—1947 роках,
не втручалися політики

«Ічкерія буде такою,
якою її прагнув 
створити Джохар Дудаєв»

ЕКСКЛЮЗИВ. Дружина першого президента Чеченської
республіки Алла Дудаєва розповіла «УК», яким був 
і за що боровся її чоловік 
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У Миколаєві питна вода стане якіснішою
ІНФРАСТРУКТУРА. Кризу комунального господарства міста зупинено, на меті — 
повне оновлення водопостачання 

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

Технічний стан водопровідних
мереж у Миколаєві можна

порівняти зі станом доріг. Такі ж
розбиті та занедбані. З 1800 кіло-

метрів мереж 80% потребують
капітального ремонту або заміни.
Та й ситуація на самому кому-
нальному підприємстві «Мико-
лаївводоканал» не краща.
Причин тому багато, серед них
— неефективний менеджмент на

підприємстві, брак   ефективних
управлінських рішень. 

Все це призвело до накопичен-
ня величезних боргів, гальму-
вання реалізації інвестиційних
програм, порушень договірної
дисципліни. Так, ще п’ять міся-

ців тому кредиторська заборго-
ваність на підприємстві  станови-
ла понад 51 мільйон гривень,  у
тому числі заборгованість із  то-
варів і послуг — 20 мільйонів.
Борг перед ПАТ «Миколаївобл -
енерго» — майже вісім мільйо-

нів, накопичений за перші два
квартали.

Судові позови щодо постачан-
ня палива на суму 2,5 мі-
льйона гривень очікували
подання до виконавчої
служби. 4
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Розпорядження Президента
України «Про оголошення
конкурсу на зайняття вакантних
посад голів районних
державних адміністрацій»



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянин Мухутдінов Дмитро Михайлович,

17.09.1988 р.н., який зареєстрований за адре-
сою: АР Крим, Кіровський район, м. Старий
Крим, вул. Жовтнева, буд. 148, відповідно до
вимог статей 133, 135 КПК України, вам необ-
хідно з’явитися 08.11.2016 року до військової
прокуратури Вінницького гарнізону за адресою:
м. Вінниця, вул. Стрілецька, 105 (телефон 
0432-61-23-57), для проведення з вами слідчих
(процесуальних) дій у кримінальному провад-
женні № 42016020420000224 від 03.10.2016
року, за ознаками вчинення кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 11 КК 
України.

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні судового засідання в порядку

спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Кваснюк Єгор Григорович,

17.02.1975 р.н., зареєстрований за адресою: 
м. Одеса, вул. Армійська, 15, кв. 81, відповідно
до вимог 297-1, 297-2 КПК України викликається
в судове засідання, що відбудеться 11 листопада
2016 року о 12.45 год. у залі судових засідань
№222 Приморського районного суду м. Одеси
за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для
участі в судовому засіданні як підозрюваного.

Поважні причини неприбуття особи на виклик
суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки
неприбуття підозрюваного передбачені статтями
139, 323 КПК України.

В провадженні Лисичанського міського суду Луганської області
перебуває кримінальне провадження № 415/3114/16-к, внесене до
Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015130000000038 від
19.02.2015 року стосовно Казацького Олександра Олександровича,
передбачених ч. 2 ст. 260, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 437 КК Ук-
раїни. По якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування
в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Ка-
зацький О.О. зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Со-
рокине (колишній Краснодон), вул. Баумана, 29. На підставі ст. ст.
297-5, 323 КПК України Лисичанський міський суд Луганської області
викликає Казацького Олександра Олександровича в підготовче су-
дове засідання, яке здійснюється в порядку спеціального судового
провадження 10 листопада о 08 годині 30 хвилин в залі судових за-
сідань Лисичанського міського суду Луганської області за адресою:
Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38.

Кримінальне провадження розглядається колегією суддів: голо-
вуючого судді Старікової М.М., суддів Березіна А.Г., Грибанової Л.О.

Суддя М. М. Старікова

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя (місто Маріуполь,
проспект Перемоги, 6) розглядає справу за кримінальним провадженням
відносно Гордієнка Тараса Івановича, який обвинувачується у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 28,
ч. 3 ст. 15, ч.  ст. 258 КК України, Швець Олени Костянтинівни, Лифенка
Олексія Володимировича, який обвинувачується у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені Гордієнко Тарас Іванович, Швець Олена Костянтинівна,
Лифенко Олексій Володимирович викликаються на 10 листопада 2016
року о 10.30 годині, 8 грудня 2016 року о 15.30 годині, 13 грудня 2016
року р 13.00 годині до Орджонікідзевського районного суду міста Маріу-
поля Донецької області для участі в розгляді справи по суті. Обвинувачені
повідомляються про вручення захисникам Альбермах Н. М., Коломоєць
О. С., Гайтан К. О. процесуальних документів: копії обвинувального акта;
реєстру матеріалів досудового розслідування; пам’ятки про права та
обов’язки обвинуваченого.

Суддя Щербіна А. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Донецької області (87505,
м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розглядає цивільну справу за позовом Кібенко
Валентини Андріївни до Гусак Анни Андріївни, Ніколаєвої Ольги Владиславівни
про визнання договору купівлі-продажу дійсним.

Відповідачка Гусак Анна Андріївна, останнє відоме місце реєстрації якої: про-
спект Металургів, 119-164, м. Маріуполь, та відповідачка Ніколаєва Ольга Вла-
диславівна, останнє відоме місце реєстрації якої: проспект Перемоги, 75/2-56, 
м. Маріуполь, викликаються для участі у розгляді вищевказаної цивільної справи
по суті на 10 листопада 2016 року о 08.00 годині та на 14 листопада 2016 року о
08.00 годині, кабінет № 218.

У випадку неприбуття, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їхню відсутність на підставі документів, які є в
матеріалах справи.

Суддя Мельник І. Г.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Янков-
ської Тетяни Миколаївни до Зугреської міської ради про визнання права влас-
ності.

Представник відповідача Зугреської міської ради, яка знаходиться за адресою:
86783, Донецька область, м. Зугрес, вул. Маяковського, 2, викликається на
08.11.2016 року о 09.10 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет
№ 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.

У випадку неприбуття до судового засідання представника відповідача необ-
хідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у їхню
відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Подоль-
ної Алли Ігорівни до Магеррамової Етар Алтай кизи про відшкодування шкоди,
спричиненої пошкодженням майна.

Відповідачка Магеррамова Етар Алтай кизи, 1996 року народження, останнє
місце реєстрації: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Свердлова, 71, ви-
кликається на 08.11.2016 року о 09.00 год. до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи
пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки необхідно повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у її відсутність на
підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Машиної Тамари Ва-
силівни до Горлівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів № 3 Горлівської мі-
ської ради Донецької області про стягнення заборгованості по оплаті лікарняного
та про відшкодування моральної шкоди.

Представник відповідача по справі Горлівської загальноосвітньої школи І-ІІ
ступенів № 3 Горлівської міської ради Донецької області, що знаходиться за ад-
ресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Полтавська, б. 1, викликається на
08.30 годину 10 листопада 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2-д/243/18/2016 за до-
рученням Псковського районного суду Псковської області Російської Федерації
про вручення судових документів у цивільній справі за позовом Ляшко Ганни
Дмитрівни до Ляшка Олександра Геннадійовича про позбавлення батьківських
прав.

Останнє відоме місце проживання відповідача Ляшка Олександра Геннадійо-
вича: Донецька область, м. Горлівка-9, вул. М. Федоренка, буд. 8, кв. 5.

Відповідачі викликаються до суду на 9 листопада 2016 року о 08 год. 00 хв.
для участі у судовому засіданні.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття в судове засідання, відповідачі повинні повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. В. Ільяшевич

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/1164/2016 за позовом Си-
доренка Вадима Володимировича до Вялого Дмитра Геннадійовича, Вялого Геннадія
Миколайовича про стягнення заборгованості за договором про надання правової до-
помоги.

Останнє відоме місце проживання відповідача Вялого Дмитра Геннадійовича: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Журавського, буд. 30, кв. 2; останнє відоме місце
проживання відповідача Вялого Геннадія Миколайовича: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Журавського, буд. 32.

Відповідачі викликаються до суду на 9 листопада 2016 року о 14 год. 00 хв. для
участі у судовому засіданні.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття в судове засідання, відповідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. В. Ільяшевич

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5)
розглядає цивільну справу № 219/8344/16-ц;
2/219/3979/2016 за позовною заявою Моторного (транс-
портного) страхового бюро України до Чорного Євгенія
Володимировича про відшкодування в порядку регресу
витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкоду-
вання.

Відповідач по справі Чорний Євгеній Володимирович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: До-
нецька область, м. Єнакієве, вул. Паторжинського, буд.
6) викликається 8 листопада 2016 року на 15 годину 30
хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи
по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Востреліна Сергія Миколайовича, Востреліної Світ-
лани Володимирівни, Щербак Тетяни Геннадіївни про
стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Вострелін Сергій Миколайович,
1957 р.н., та Востреліна Світлана Володимирівна, 1963
р.н., які проживають за адресою: м. Бахмут, вул. Юві-
лейна, 77/62, Щербак Тетяна Геннадіївна, 1974 р.н., яка
проживає: м. Світлодарськ, 62/7, викликаються на
08.11.2016 року о 08 годині 20 хвилин до суду, кабінет
№ 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачів, вони повинні повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької

області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел.
(06262)-3-56-33) знаходиться кримінальне провадження 
№ 22016050000000335 (справа № 1-кп/243/534/2016) за обви-
нуваченням Козиренка Андрія Володимировича за ст. 258-3 ч. 1
КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого
Козиренка Андрія Володимировича, який зареєстрований за ад-
ресою: вул. Челябінська, 35, м. Торез Донецької області, фак-
тично мешкає: м-н 2, буд. 32, кв. 5, м. Торез, Донецька область,
у підготовче судове засідання, яке відбудеться 8 листопада 2016
року о 14.00 год. у залі судового засідання № 2.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату
нового засідання і вживає заходів щодо забезпечення його при-
буття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та
12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя Л. М. Руденко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької

області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) зна-
ходиться кримінальне провадження № 4201505000000046
(номер справи 1-кп/243/65/2016) за обвинуваченням Сталенного
Владислава Юрійовича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
Хаустова Т.А. викликає обвинуваченого Сталенного Владислава
Юрійовича, який зареєстрований за адресою: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира № 47, у
підготовче судове засідання, яке відбудеться 10 листопада 2016
року о 14 годині 30 хвилин у залі судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний
захід у вигляді тримання під вартою, не прибув за викликом у
судове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату
нового засідання і вживає заходів щодо забезпечення його при-
буття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про при-
від обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього
грошового стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та
12 КПК України, та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя Т. А. Хаустова
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 жовтня 2016 р. № 771
Київ

Деякі питання забезпечення проведення 
у 2017 році в Україні пісенного конкурсу 

«Євробачення» 
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що:
1) Національною телекомпанією (мовником-організатором) під час

здійснення витрат на придбання персональних комп’ютерів, ноутбуків, меб-
лів для обладнання робочих місць працівників та утримання мобільних те-
лефонів за рахунок коштів, передбачених на підготовку та проведення у
2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення», не застосовуються
граничні суми витрат на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого
обладнання та устаткування, комп’ютерів, придбання і утримання мобіль-
них телефонів державними органами, а також установами та організа-
ціями, які утримуються за рахунок державного бюджету, затверджені
постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. № 332 (Офіцій-
ний вісник України, 2001 р., № 14, ст. 615; 2016 р., № 16, ст. 637);

2) на період підготовки та проведення у 2017 році в Україні пісенного
конкурсу «Євробачення» на мовника-організатора не поширюється дія
пункту 4 заходів щодо ефективного та раціонального використання дер-
жавних коштів, передбачених для утримання органів державної влади та
інших державних органів, утворених органами державної влади підпри-
ємств, установ та організацій, які використовують кошти державного бюд-
жету, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня
2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (Офіцій-
ний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 26 жовтня 2016 р. № 771

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Перелік платних послуг, які можуть надаватися установами і органі-
заціями телебачення і радіомовлення, заснованими на державній формі
власності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 4 чер-
вня 1999 р. № 969 (Офіційний вісник України, 1999 p., № 23, ст. 1050), до-
повнити абзацом такого змісту:

«Постачання квитків на пісенний конкурс «Євробачення», що прово-
диться в Україні у 2017 році, та послуги, що пов’язані з постачанням квит-
ків.».

2. Перелік заходів у сфері культури і мистецтва, видатки на які здійсню-
ються з державного бюджету, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 16 листопада 2001 р. № 1557 (Офіційний вісник України, 2001 p.,
№ 47, ст. 2098; 2012 р., № 90, ст. 3645; 2015 р., № 40, ст. 1211), доповнити
пунктом 21 такого змісту:

«21. Заходи, пов’язані з підготовкою та проведенням у 2017 році в Ук-
раїні пісенного конкурсу «Євробачення».».

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117
«Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закупову-
ються за бюджетні кошти» (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст.
916, № 76, ст. 2151, № 92, ст. 2653, ст. 2654, № 97, ст. 2782; 2015 р., № 55,
ст. 1794, № 62, ст. 2032, № 94, ст. 3210, ст. 3220, № 96, ст. 3293, ст. 3294,
№ 98, ст. 3353, № 101, ст. 3479; 2016 р., № 1, ст. 8, № 2, ст. 95, № 9, ст. 412,
№ 23, ст. 901, № 73, ст. 2466):

1) пункт 1 доповнити підпунктом 41 такого змісту:
«41) на строк не більше восьми місяців:
товарів, робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням у 2017

році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення», якщо розмір такої оплати
не перевищує 80 відсотків їх вартості;».

У зв’язку з цим підпункт 41 вважати підпунктом 42;
2) абзац перший пункту 2 після слова «крім» доповнити словами і циф-

рами «товарів, робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням у
2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення»,».

4. Підпункт 1 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11 жов-
тня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (Офі-
ційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739) після слів «зокрема щодо
співфінансування проектів соціально-економічного розвитку» доповнити
словами і цифрами «; за видатками загального та спеціального фондів на
оплату товарів, робіт та послуг, пов’язаних з підготовкою та проведенням
у 2017 році в Україні пісенного конкурсу «Євробачення».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 жовтня 2016 р. № 754-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 
Міністерству економічного розвитку 

і торгівлі на 2016 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбаче-

них Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2016 рік у загальному
фонді державного бюджету, перерозподіл видатків у сумі 125 000 тис. гри-
вень шляхом зменшення обсягу видатків розвитку за програмою 1211110
«Підтримка державних та регіональних інвестиційних проектів» та встанов-
лення обсягу видатків розвитку за програмою 1201520 «Виконання держав-
них цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового
комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, наро-
щування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції обо-
ронного призначення».

2. Забезпечити:
Міністерству економічного розвитку і торгівлі — погодження перероз-

поділу видатків, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комі-
тетом Верховної Ради України з питань бюджету;

Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження від-
повідних змін до розпису державного бюджету.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 жовтня 2016 р. № 783-р
Київ

Про подання на ратифікацію Верховною
Радою України Угоди (у формі обміну 

нотами) між Кабінетом Міністрів України 
та Урядом Італійської Республіки 

про здійснення оплачуваної 
трудової діяльності членами сімей 

дипломатичного, штатного консульського,
адміністративного і технічного персоналу 

дипломатичних представництв 
та консульських установ, 

акредитованих в двох державах
Подати на ратифікацію Верховною Радою України Угоду (у формі обміну

нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки
про здійснення оплачуваної трудової діяльності членами сімей диплома-
тичного, штатного консульського, адміністративного і технічного персоналу
дипломатичних представництв та консульських установ, акредитованих в
двох державах, підписану 29 лютого 2016 р. у м. Києві та 20 квітня 2016 р.
у м. Римі. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення
Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-

кликає як відповідача Захарова Олексія Володимиро-
вича (Луганська область, м. Кадієвка, вул. Карбишева,
10/89) у судове засідання з розгляду цивільної справи
№ 428/10220/16-ц за позовом Захарової Олени Леоні-
дівни до Захарова Олексія Володимировича про розір-
вання шлюбу, яке відбудеться 10 листопада 2016 року
о 08 годині 20 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Наро-
дів, 19. У разі неявки на вказане судове засідання суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя І. О. Юзефович

Апеляційний суд Полтавської області викликає
Чинчик Юрія Васильовича (остання відома зареєс-
трована адреса: вул. Шевченка, 17, с. Червона
Знам’янка, Кременчуцького району, Полтавської об-
ласті), Чинчик Любов Василівну (остання відома за-
реєстрована адреса: вул. Шевченка, 17, с. Червона
Знам’янка, Кременчуцького району, Полтавської об-
ласті), Сергеєва Сергія Олексійовича (остання відома
зареєстрована адреса: 39600, Полтавська обл., 
м. Кременчук, вул. 60 років СРСР, 5, кв. 48), Малика
Віктора Олександровича (остання відома зареєстро-
вана адреса: Полтавська область, Кременчуцький
район, с. Червона Знам’янка, туп. Сонячний. 10) як
відповідачів у справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Фідобанк» до Чинчик Юрія Ва-
сильовича, Чинчик Любові Василівни, Сергеєва
Сергія Олексійовича, Малика Віктора Олександро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 20 хв. 17
листопада 2016 року у приміщенні Апеляційного
суду Полтавської області за адресою: м. Полтава,
вул. Соборності, 24.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа
буде розглянута за вашої відсутності. Сторони по
справі зобов’язані повідомити суд про причини не-
явки у судове засідання.

Суддя Мартєв С. Ю.

Кремінський районний суд Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Кремінна, вул. Тітова, 5. викликає Назаренко
Юлію Іванівну та Рябініна Валентина Івановича як об-
винувачених в судове засідання по кримінальному
провадженню № 414/1899/15-к, провадження 
№ 1-кп/414/176/2015 стосовно Назаренко Юлії Іва-
нівни та Рябініна Валентина Івановича, обвинуваче-
них за ч. 2 ст. 110 КК України, що відбудеться 11
листопада 2016 року о 09 годині 30 хвилин.

Суддя Є. М. Акулов

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Губенка Віталія Миколайовича
(Донецька область, Шахтарський район, с. Дмитрівка,
пров. Річний,7) у судове засідання з розгляду цивільної
справи № 428/10054/16-ц за позовом Губенко Наталії
Олександрівни до Губенка Віталія Миколайовича про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 10 листопада 2016 року
о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Наро-
дів, 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, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Зикова Костянтина
Юрійовича, який проживає за адресою: вул. Ломоно-
сова, 53, м. Краснодон, Луганської області, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/9302/16-ц за позовом Зикової Ольги Юріївни до
Зикова Костянтина Юрійовича про розірвання шлюбу,
що відбудеться 11 листопада 2016 року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Карабут Ігоря Васильовича, який
мешкає за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,
вул. Локомотивна, 6/14, як відповідача у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/431/1055/16 р. за позовом
Карабут Тетяни Валентинівни про стягнення аліментів на
неповнолітніх дітей, яке відбудеться 11 листопада 2016
року о 09 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України, при цьому за результатами розгляду
справи по суті буде винесено заочне рішення.

Суддя О. О. Пелих

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає: Но-
вікову Олену Юріївну, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/4889/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Новікової Олени
Юріївни про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 10 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 А. С. Река

Франківський районний суд м. Львова викликає
Товариство з обмеженою відповідальністю «Атлант
траст трейд», останнє відоме місце реєстрації фізич-
ної адреси: м. Київ, вул. Грушевського, 9-а, офіс Г2-
3, юридичної адреси: м. Київ, вул. Рогнідинська,
1/13в, у судове засідання, що відбудеться 11.11.2016
року о 10 год. 30 хв. та попереджає, що у випадку
вашої неявки в судове засідання справа буде заслу-
хана у вашу відсутність.

Суддя Ванівський Ю. М.

В провадженні Київського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом
Зоніс Ніни до Зоніс Давида, Публічного акціонерного
товариства «БТА Банк» про визнання майна спіль-
ною сумісною власністю, визнання права власності
та витребування нерухомого майна, у зв’язку з чим
повідомляємо відповідача Зоніс Давида, що на-
ступне судове засідання відбудеться 9 листопада
2016 року о 09 год. 00 хв. у приміщенні Київського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Варненська, 3«б», каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідача по справі за доручен-
ням суду Житковичського району про проведення
окремих процесуальних дій та вручення судових доку-
ментів, яке відбудеться 11.11.2016 року о 10.00:

Жорстких Людмила Анатоліївна, останнє відоме за-
реєстроване місце проживання (перебування): Луган-
ська обл., Свердловський р-н, смт Бірюкове, пер.
Куйбишева, 3.

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

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

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викликає
у судове засідання відповідачів по справах за позовом ПАТ
«Банк Форум» про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 11.11.2016 року о 08.00:

Медведєв Едуард Миколайович, останнє відоме зареєс-
троване місце проживання (перебування): Луганська обл.,
м. Свердловськ;

Медведєва Ірина Леонідівна, останнє відоме зареєстро-
ване місце проживання (перебування): Луганська обл., 
м. Свердловськ.

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

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

Суддя Г. В. Булгакова

Парамонов Олексій Анатолійович, 23 липня 1984 року
народження, місце реєстрації якого невідомо, 10 листо-
пада 2016 року о 12.00 год. 00 хв. викликається до 
Люботинського міського суду Харківської області 
(м. Люботин, вул. Некрасова, 10, зал № 2) як відповідач
по цивільній справі за позовом Сухіної Анастасії В’ячес-
лавівни до Парамонова Олексія Анатолійовича про по-
збавлення батьківських прав.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуван-
ням оголошення про виклик відповідач вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача до суду, справу буде вирі-
шено на підставі наявних у справі доказів.

Суддя І. В. Дем’яненко

Великоновосілківський районний суд Донецької об-
ласті в зв’язку з розглядом цивільної справи 220/1992/16-ц
(провадження 2/220/703/16) за позовом Родзіної Галини
Леонтіївни в інтересах неповнолітньої Родзіної Альони Ан-
дріївни до Родзіної Людмили Іванівни про визнання права
власності на 1/2 частку земельної ділянки повідомляє, що
судове засідання призначено на 09.11.2016 р. о 13.00 год.
у приміщенні суду за адресою: Донецька область, Beли-
коновосілківський район, смт Велика Новосілка, вул.
Фонтанна, 21. Суддя Якішина О. М. Суд викликає як від-
повідачку Родзіну Людмилу Іванівну. Явка до суду
обов’язкова. В разі неявки відповідачки в судове засі-
дання справа буде розглянута за її відсутності.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Петрова Олександра Олексійовича про те, що
10 листопада 2016 року о 08 год. 40 хв. у приміщенні Ро-
менського міськрайонного суду Сумської області за ад-
ресою: м. Ромни, Сумської області, вул. Соборна 12,
Сумської області буде слухатися в судовому засіданні
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Альфа-Банк» до Петрова Олександра Олек-
сійовича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
– Петров Олександр Олексійович вважається повідом-
леним про час і місце розгляду справи і у випадку його
неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті викликає Бугайова Миколу Петровича, Бугайову
Ольгу Валентинівну, Бугайова Миколу Миколайовича як
відповідачів по цивільній справі за позовною заявою
Пригода Раїси Миколаївни до Бугайова Миколи Петро-
вича, Бугайової Ольги Валентинівни, Бугайова Миколи
Миколайовича про визнання договору обміну нерухо-
мого майна дійсним, яку призначено на 08.30 годину 08
листопада 2016 року за адресою: Миколаївська область,
м. Вознесенськ, вул. Кібрика, 11, каб. № 3. У випадку
вашої неявки справа буде розглядатися без вашої участі.

Суддя М. М. Ротар

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
повідомляє відповідача Ковзоловича Олександра Григоро-
вича, 11.04.1962 р.н. проживаючого за адресою: м. Хмель-
ницький, вул. Світанкова, буд. 136, про те, що судовий
розгляд цивільної справи за позовною заявою уповноваже-
ної особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на
здійснення ліквідації ПАТ «Всеукраїнський акціонерний
банк» Славкіної М. А. до Ковзоловича Олександра Григоро-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором,
відбудеться 08 листопада 2016 року о 09 год. 00 хв. за ад-
ресою: м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 117, каб. 10, 
1-й пов.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його
відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя В. О. Мороз

Старовижівський районний суд Волинської області 
(Волинська область, смт Стара Вижівка, вул. Польова,
2) викликає в судове засідання Костенко Тетяну Євге-
нівну, 26.11.1982 р.н., жит. смт Стара Вижівка, вул. Пар-
тизанська, 3-а, Старовижівського р-ну, Волинської
області та Роїк Людмилу Євгенівну, 23.12.1977 р.н., жит.
м. Київ, вул. Тополєва, буд. 6, кв. 2, як відповідачів по
справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк про стягнення за-
боргованості, розгляд якої відбудеться 10.11.2016 р. 
о 10 год. 00 хв.

У разі неможливості прибути в судове засідання на
вказану дату – резервна дата розгляду справи о 10 год.
00 хв. 15.11.2016 р.

Голова суду Л. О. Кошелюк

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального досудового

розслідування
Підозрюваний Яцюк Денис Миколайович, 26.07.1991 р.н.,

зареєстрований за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 43, 
кв. 24, відповідно до вимог 297-1, 297-2 КПК України викли-
кається в судове засідання, що відбудеться 11 листопада
2016 року о 12.30 год. в залі судових засідань № 222 При-
морського районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні як пі-
дозрюваний.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно
зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття підозрю-
ваного, передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Іртуганова Рената Кимовича як відповідача 
у судове засідання для розгляду цивільної справи 
ЄУ № 420/1901/16-ц (провадження № 2/420/926/16) за
позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Іртуганова Рената Кимо-
вича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 08
листопада 2016 року о 13 год. 00 хв. (резервна дата су-
дового засідання 11 листопада 2016 року о 13 год. 00
хв.) в 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

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Капченка В.М. про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач по справі Капченко Валерій Миколайович, що проживає за адресою: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. О. Невського, б. 116, викликається на 08.05 годину 7 листопада 2016 року до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Жаспаєв Ігор Максутович, 08.04.1964 р.н., проживає: м. Вінниця, 2 пров. Кар-
бишева, 9, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КК України, вам необхідно з’явитися 09-11.11.2016 р.
до СУ ГУ НП у Вінницькій області (м. Вінниця, вул. Театральна, 10), для проведення слідчих дій у
кримінальному провадженні №12014020000000253 - вручення повідомлення про підозру, допиту
підозрюваного, закінчення досудового розслідування та відкриття вам матеріалів кримінального
провадження, в порядку ст.ст. 42, 46, 47, 54, 290, 291 КПК України.

Білокуракинський районний суд Луганської
області повідомляє, що 25.10.2016 року роз-
глянуто цивільну справу № 409/1897/16-ц за
позовною заявою Зєрової Світлани Микола-
ївни до Луганської міської ради про визнання
власності в порядку спадкування та винесено
заочне рішення про задоволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Печерський районний суд м. Києва викликає Лаври-
новича Олександра Володимировича, який зареєстрова-
ний за адресою: вул. П. Орлика, 10, кв. 23, м. Київ, як
відповідача по цивільній справі за позовною заявою
Мельник Людмили Федорівни до Уповноваженої Верхов-
ної Ради України з прав людини Лутковської Валерії Ми-
колаївни про стягнення моральної (немайнової) шкоди,
яке призначено на 9 листопада 2016 року о 09 год. 15 хв.
і відбудеться за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4, каб.
412, під головуванням судді Васильєвої Н. П.

Роз’яснюємо, що в разі неявки в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення суду про причини
неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності на
підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України з опублікуванням оголошення про виклик,
відповідач вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи.

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться кримінальне про-
вадження № 242/1917/16-к у відношенні Поплавського М. С.
за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання по вказаному криміналь-
ному провадженню призначено на 10.00 годину 11 листо-
пада 2016 року за адресою: Дніпропетровська область,
місто Павлоград, вул. Дніпровська, 135.

Обвинувачений Поплавський Максим Сергійович викли-
кається у судове засідання в приміщення Краматорського
міського суду Донецької області, який знаходиться за адре-
сою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського,
21, яке буде проводитися в режимі відеоконференції голо-
вуючим суддею Тимченко С. О. на 11 листопада 2016 року
о 10.00 годині.

Після опублікування оголошення в пресі, обвинувачений
вважається повідомленим про дату, час та місце розгляду
справи. У разі неявки обвинуваченого справу буде розгля-
нуто за його відсутності.

Вільногірський міський суд Дніпропетровської області
(суддя Борцова А. А.) викликає у судове засідання Василь-
ковського Олександра Вікторовича, 23 лютого 1988 р.н., ос-
тання відома адреса його проживання: вул. Центральна
(Леніна), буд. 71-А, кв. 81, м. Вільногірськ, Дніпропетров-
ська область, як відповідача по цивільній справі ЄУН
174/478/16-ц за позовом Хомякової Юлії Вячеславівни до
Васильковського Олександра Вікторовича про стягнення
аліментів на утримання неповнолітньої дитини та оголо-
шення розшуку відповідача.

Судове засідання відбудеться 17 листопада 2016 р. об 11
год. 00 хв. у залі судових засідань Вільногірського міського
суду Дніпропетровської області за адресою: м. Вільногірськ,
вул. ім. Ю. М. Устенка, 14-А.

Відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опубліку-
вання цього оголошення відповідач вважається належним
чином повідомленим про час і місце розгляду справи судом
і у разі його неявки справа буде розглянута без його участі.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» до Солдатова Володимира Геннадійовича та
Солдатової Наталії Сергіївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідачі у справі Солдатов Володимир Геннадійович,
проживає за адресою: 86400, Донецька область, м. Єнакієве,
вул. 2-а Лісна, буд. 44; Солдатова Наталія Сергіївна, прожи-
ває за адресою: 86400, Донецька область м. Єнакієве, вул.
2-а Лісна, буд 44, викликаються в судове засідання призна-
чене на 10 год. 00 хв. 10.11.2016 р. до суду, каб. № 213, для
участі у розпаді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у їх
відсутності.

Суддя Чопик О. П.

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 14 листопада 2016 року ПАТ «Укртелеком» для абонентів (фізичних

осіб) мережі фіксованого телефонного зв’язку впроваджує спеціальний
тимчасовий тариф 0,03 дол. США з ПДВ за хвилину на міжнародні телефонні
розмови з абонентами мережі мобільного оператора Польщі Klucz Mobile
(48 7278), (48 7227).

А також з 14 листопада 2016 року для абонентів (фізичних осіб) 
ПАТ «Укртелеком» вводить в дію тарифи на послуги міжміського, міжна-
родного телефонного зв’язку, на телефонні розмови з абонентами глобаль-
них (супутникових) мереж за автоматичним зв’язком та за участю
телефоніста.

Детальну інформацію про тарифи розміщено на сайті www.ukrtelecom.ua.
Отримати інформацію можна також і за телефоном Контакт-центру

0 800 506 800.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідача по справі № 409/2321/16-ц за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Воронкова Ігоря Сергійовича про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 10.11.2016 року о 13.00 год. (резервна
дата на 24.11.2016 року о 13.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Воронков Ігор Сергійович, останнє місце
реєстрації: Луганська область, Лутугинський район, с. Розкішне, вул.
Чехова буд. 45.

У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто за його від-
сутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України в судове
засідання, яке відбудеться 10 листопада 2016 року о 17 год. 00 хв.

Явка до суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або документ,
який посвідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,
зал № 5, каб. 28, під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.
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Підозрюваний Гласнер Володимир Олександро-
вич, 25.07.1978 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133,
135, 297-5 КПК України викликається 09 листопада
2016 року о 10:00 год. до старшого слідчого в особ-
ливо важливих справах Генеральної прокуратури Ук-
раїни старшого радника юстиції Мартиненка В. І. за
адресою: м. Київ, Кловський узвіз, 36/1, каб. № 201
(тел.: 044-200-67-38) для проведення слідчих та про-
цесуальних дій за його участю як підозрюваного у
кримінальному провадженні № 42016000000003067
від 01.11.2016.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
11 листопада 2016 року о 14.00 годині в приміщенні
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: Чернігівська обл. м. Прилуки, вул.
Котляревського, 62, Тютюнник Євгенію Анатоліївну
(останнє відоме місце проживання: Чернігівська
обл., м. Прилуки, вул. Гвардійська, буд. 88, кор. 2,
кв. 32) як відповідача по цивільній справі 
№ 742/2966/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Тютюнник Євгенії Анатоліївни про стягнення за-
боргованості.

Суддя А. О. Коротка

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. 00 хв. 17.11.2016 року відбудеться слухання
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Чайки Тетяни
Юріївни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

У судове засідання викликається як відповідач Чайка Те-
тяна Юріївна, останнє відоме місце проживання: вул. Не-
вського, 6, с. Сабліне, Знам’янський район, Кіровоградська
область. У разі неявки відповідача справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними матеріалами справи. Відповідач
зобов’язаний повідомити суд про причини своєї неявки.

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. 00 хв. 11.11.2016 року відбудеться слухання
цивільної справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Шевцової Лю-
бові Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

У судове засідання викликається як відповідач Шевцова
Любов Миколаївна, останнє відоме місце проживання: вул.
Козацька, 77, м. Знам’янка, Кіровоградська область. У разі
неявки відповідача справу буде розглянуто за її відсутності
за наявними матеріалами справи. Відповідач зобов’язаний
повідомити суд про причини своєї неявки.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької
області (адреса: Хмельницька область, м. Хмель-
ницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. № 311) ви-
кликає в судове засідання на 10 листопада 2016 року
о 16 год. 00 хв. Акман Наталю Володимирівну,
22.03.1969 р.н., як відповідачку в справі за позовом
Акмана Михайла Борисовича до Акман Наталії Во-
лодимирівни про розірвання шлюбу. У разі неявки
до суду та неповідомлення причин неявки, або якщо
такі причини суд визнає неповажними, справа буде
вирішена на підставі наявних у ній даних та доказів
і буде постановлено заочне рішення.

Суддя C. M. Логінова

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 9 листопада 2016
року о 10 год. 15 хв. як відповідача Работа Віктора
Омеляновича по цивільній справі №515/1383/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приват-Банк» до Работа Віктора Оме-
ляновича про стягнення заборгованості.

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.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 11.11.2016 року
о 09.15 годині в приміщенні Артемівського міськрайонного
суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Миру 5, Долгополову Тамару Владиславівну
(останнє відоме місце реєстрації: Донецька область, м. Бах-
мут (Артемівськ), вул. Трояндова (Фрунзе), буд 25) як від-
повідача по цивільній справі № 219/8807/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та докази. У випадку неможливості прибуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за її відсутності. 

Суддя Дубовик Р. Є.

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання, яке відбудеться 08 листопада
2016 року о 13.00 годині в приміщенні Токмацького 
районного суду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28,
Ніколайчук Наталію Костянтинівну (останнє відоме місце
проживання: Запорізька область, м. Токмак, вул.
Дружби (Радянська), буд. 230, кв. 220) як відповідача в
цивільній справі № 328/3844/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Ніколайчук Наталії Костянтинівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Петренко Л. В.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу про стягнення заборгованості за позовом
Кредитної спілки «Інтеграл» до:

Відповідач Куліков Ігор Сергійович, останнє місце реєс-
трації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. 60
років СРСР, буд. 47, кв. 16, викликається 09 листопада 2016
року о 08 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає у по-
рядку спеціального судового провадження кримінальне провад-
ження за підозрою Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1 ст.
258-3 КК України, внесеного до ЄДРДР (42015050000000445),
адреса проживання Протасова А.С: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. 60 років СРСР, 63/29. Він викликається у приміщення
Слов’янського міськрайонного суду на 10 листопада 2016 року
на 13 год. 30 хв.

Згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд розміщує інфор-
мацію про виклик обвинуваченого Протасова А. С. у пресі та
роз’яснює, що з моменту опублікування повістки про виклик у
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розпов-
сюдження обвинувачений вважається належним чином озна -
йомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовом Султаналієва
Еліна до Клюва Євгена Олеговича про розірвання
шлюбу. Відповідач у справі Клюв Євген Олегович, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Франка, буд. 15, викликається на 08
листопада 2016 року на 16 годину 00 хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Спекторенко П. П. до Слов’ян-
ської міської ради, Бевз Ігоря Анатолійовича про визнаня
права власності.

Відповідач Бевз Ігор Анатолійович, останнє місце реєс-
трації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул.
Тамбовська, буд. 45, викликається 09 листопада 2016 року
oб 11 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Кузнецов Р. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О. О. Наумик) викликає Маліновського Віталія Вікто-
ровича: 86109, Донецька область, м. Макіївка, вул. Уборе-
вича, 6/1, у судове засідання, яке відбудеться 10 листопада
2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Костянтинівка, пр.
Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, як відповідача по справі
за позовом Малиновської М.П. до Маліновського В.В. про
надання дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої дитини
за кордон без згоди одного із батьків та дозволу на офор-
млення документів.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази на їх підтвердження.

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

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає кримінальне провадження за обвину-
ваченням Богатира Якова Геннадійовича у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1
ст. 258-3 КК України:

Обвинувачений Богатир Яків Геннадійович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Одеська об-
ласть, Комінтернівський район, с. Свердлове, вул.
Гагаріна, буд. 12, викликається на 08 листопада 2016
року на 13 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Суддя Пронін С. Г.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/4035/16-ц за позовом
Музикантової Т. В. до Музикантова А.А. про надання дозволу на
виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного
віку, без згоди та супроводу другого з батьків. Відповідач у
справі Музикантов Артем Анатолійович, 09.06.1987 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка-18, вул.
Мартовська, буд. 19, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 8
листопада 2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Каліуш О. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу за позовом Мудрік
Т. С. до Мудріка В. О. про розірвання шлюбу. Відповідач у
цивільній справі №233/3411/16-ц Мудрік Володимир Олек-
сандрович, 6 травня 1981 р.н., зареєстрований: Донецька
область, м. Торецьк, вул. Таболенка, 8/8, викликається в су-
дове засідання на 08.30 год. 10 листопада 2016 р. Розгляд
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Кукочкін Євген Юрійович, 28.05.1988 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якого: Донецька обл., м. Хар-
цизьк, м-н Ювілейний, буд. 22, кв. 3, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької області
як відповідач по цивільній справі № 227/3075/16-ц за по-
зовом Кукочкіної Юлії Володимирівни до Кукочкіна Єв-
гена Юрійовича про стягнення аліментів на утримання
дружини. Судове засідання відбудеться 08.11.2016 року
о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки
відповідача до суду справу буде вирішено на підставі на-
явних у ній даних чи доказів. 

Суддя В. В. Корнєєва

Іванцов Іван Іванович, 25.09.1954 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, пров. Зелений,
буд. 7, викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 248/1396/14-ц за заявою про видачу дубліката виконавчого
листа та поновлення строку на його пред’явлення по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Перший
український міжнародний банк» до Іванцова Івана Івановича, То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Авсень» про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться 09.11.2016 року о
16.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача до
суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи до-
казів.

Суддя Корнєєва В. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39 «А») розглядає позовну заяву Шевцової Марини Володими-
рівни до Шевцова Сергія Валерійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач Шевцов Сергій Валерійович, 02.03.1981 р.н., ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Горлівка, вул. Га-
гаріна, 51а/25, викликається на 09.11.2016 року о 08.30 год. до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі
у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі на-
явні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде
розглянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Дзус Григорій Михайлович, 04.11.1996 р.н., останнє відоме
місце проживання якого: Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Вок-
зальна, 61/85, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/3390/16-ц за позовом Дніпропетровського державного
університету внутрішніх справ до Дзуса Григорія Михайловича,
третя особа: Головне управління Міністерства внутрішніх справ
України в Донецькій області, про відшкодування до Державного
бюджету витрат, пов’язаних з утриманням у Дніпропетровському
державному університеті внутрішніх справ. Судове засідання від-
будеться 10.11.2016 року о 09.00 год. у приміщенні суду за ад-
ресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У
разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі
наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Петрова Тараса Борисовича
до Петрової Юлії Олександрівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі Петрова Юлія Олександрівна, 1980
р.н. (місце реєстрації: м. Єнакієве, пр. Леніна, 89/44, прожи-
ває: м. Єнакієве, пр. 50-річчя Жовтня, 31/8) викликається на
9 листопада 2016 року о 10 годині 30 хвилин до суду, кабінет
№ 313, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність. 

Суддя Радченко Л. А.

Рибаков Олександр Володимирович, 08.03.1972 р.н.,
останнє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
м. Зугрес-2, вул. 60 років Жовтня, буд. 16, кв. 40, викли-
кається до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/3563/16-ц за позовом Рибакової Оксани Микола-
ївни до Рибакова Олександра Володимировича про ро-
зірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться
08.11.2016 року о 08.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/4589/2016 за позовом Казбан Олени Вік-
торівни до Казбана Олександра Миколайовича про
розірвання шлюбу.

Відповідач у справі Казбан Олександр Миколайович, ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Нестерова, 30/18, викликається на 09.11.2016 року об 11.00
годині до суду, каб. № 213, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Зайцевої Олени Володимирівни до Зайцева
Олега Ілліча, третя особа Управління служби у справах дітей Де-
партаменту праці та соціальної політики Харківської міської
ради, про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Зайцев Олег Ілліч, 01.09.1976 р.н. (місце
проживання: м. Єнакієве, вул. Краснофлотська, 142/65) викли-
кається на 10 листопада 2016 року о 13 годині 30 хвилин до суду,
кабінет № 313, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність. 

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/5755/16-ц; 2/219/2952/2016 за позовною заявою
Сліпченка Юрія Олександровича до Сліпченко Ольги Володими-
рівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі Сліпченко Ольга Володимирівна (ос-
таннє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Кронштадтська, 35) викликається 8
листопада 2016 року на 10 годину 30 хвилин до Артемівського
міськрайонного суду Донецької області за адресою: м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті. Від-
повідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за її від-
сутності.

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
№ 219/3604/16-ц; 2/219/2116/2016 за позовною заявою Великодної
Юлії Анатоліївни до Великодного Віталія Вікторовича про розірвання
шлюбу.

Відповідач по справі Великодний Віталій Вікторович (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єна-
кієве, смт Ольховатка, вул. Комсомольська, 33/4) викликається 8
листопада 2016 року на 10 годину 00 хвилин до Артемівського міськ-
районного суду Донецької області за адресою: м. Бахмут, вул. Миру,
5, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті. Відповідачу пропо-
нується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
№ 219/9512/16-ц; 2/219/4428/2016 за позовною заявою Зайченко
Світлани Анатоліївни, яка діє в інтересах малолітнього Зайченка Ар-
тема Максимовича, до Паршикова Руслана В’ячеславовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням.

Відповідач по справі Паршиков Руслан В’ячеславович (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Бахмут,
вул. Соборна, 58-3) викликається 9 листопада 2016 року на 13 годину
00 хвилин до Артемівського міськрайонного суду Донецької області
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 301, для участі в розгляді
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності. 

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/6908/16-ц; 2/219/3425/2016 за позовною заявою
Єфименко Ганни Олександрівни до Єфименка Романа Мико-
лайовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Єфименко Роман Миколайович (останнє
відоме суду місце реєстрації за адресою: 86481, Донецька об-
ласть, м. Вуглегірськ, вул. Чкалова, 39) викликається 8 листо-
пада 2016 року на 11 годину 00 хвилин до Артемівського
міськрайонного суду Донецької області за адресою: м. Бахмут,
вул. Миру, 5, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності. 

Суддя Брежнев О. А.

Великоновосілківський районний суд Донецької 
області в зв’язку з розглядом цивільної справи 
№ 220/1831/16-ц (провадження № 2/220/651/16) за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Авраїмова Івана Бори-
совича про стягнення заборгованості повідомляє, що
судове засідання призначено на 16.11.2016 р. на 13.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка,
вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О. М. Суд викликає як
відповідача Авраїмова Івана Борисовича. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки відповідача в судове засі-
дання справа буде розглянута за його відсутності.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Закрите акціонерне товариство «Екко» на

17.11.2016 р. о 12 год. 00 хв. та 18.11.2016 р. о 12.00

год. в зал судового засідання № 3, суддя Бар’як А. С.,

на розгляд справи за позовом Левандовської Вален-

тини Василівни до Закритого акціонерного товарис-

тва «Екко» про захист прав споживача, стягнення

невиплаченого страхового відшкодування за дого-

вором страхування життя.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5)
розглядає цивільну справу за позовами ТОВ «Бахмут Енер-
гія» до Мартиненко Надії Анатоліївни про стягнення суми
заборгованості за надані послуги.

Відповідачка по справі Мартиненко Надія Анатоліївна,
29.09.1973 р.н., яка зареєстрована: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Незалежності, 18-104, викликається в судове
засідання на 10 листопада 2016 року о 09 год. 30 хв.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у її відсутність.

Суддя Воробйова І. В.

Київський районний суд м. Одеси викликає Соло-
мона Ричарда Юрійовича як відповідача по справі
№520/11390/16-ц за позовом Нарольського Ігоря
Анатолійовича до Соломона Ричарда Юрійовича про
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 09.11.2016 р. о 14
годині 15 хвилин у судді Луняченка В. О. в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.
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оголошення

Втрачений судновий білет 
серії МС № 003399 від 31.10.2002 року, виданий 

інспекцією судноплавного нагляду Чорноморського
регіонального представництва Держфлотінспекції

України на ім’я Бурганов І. А., 
вважати недійсним.

Шевченківський районний відділ Державної виконавчої
служби м. Києва ГТУЮ в м. Києві повідомляє боржника
Карпекова Дмитра Владиславовича, 08.07.1973 р. на-
родження, про направлення до Шевченківського район-
ного суду м. Києва подання про тимчасове обмеження у
праві виїзду за межі України.

Втрачену Круглу печатку 

Дочірнього підприємства «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ

«ОЛДМІЛЛ», код ЄДРПОУ 34716351, 

вважати недійсною.

Втрачену Круглу печатку 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«БЕТА СЕК’ЮРІТІЗ», код ЄДРПОУ 35877474, 

вважати недійсною.

Втрачену Круглу печатку 
Товариства з обмеженою відповідальністю 

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНІ ТЕХНОЛОГІЇ»,
код ЄДРПОУ 35133010, 

вважати недійсною.

ТОВ «Юнікаст Інвест» повідомляє та звертає
увагу телеглядачів на те, що Публічний договір щодо
можливості перегляду телевізійних програм, які ре-
транслюються у багатоканальній кабельній мережі То-
вариства, розміщено на офіційному сайті Товариства
http://unikastinvestua.wixsite.com/unikastinvest

Втрачену Круглу печатку 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«СІНКРИС», код ЄДРПОУ 34428377, 

вважати недійсною.

Втрачену круглу печатку 

Товариства з обмеженою відповідальністю

«ТЕХНО-ІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 30634548, 

вважати недійсною.

Втрачену Круглу печатку
Товариства з обмеженою відповідальністю 

ПРОМИСЛОВО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«ЕНЕРГОІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 30574369, 

вважати недійсною.

Білоцерківський міськрайонний суд викликає як відпові-
дача Ісмайлова Мухаммадрізо у цивільній справі 
№ 357/8749/116-ц провадження № 12/357/4864/16 за позо-
вом Макарової Ольги Петрівни про розірвання шлюбу на
11.11.2016 року на 10 год. 30 хв., м. Біла Церква, вул. Пер-
шотравнева, 4а, зал суду № 4.

Суддя О. В. Бондаренко

Втрачену Круглу печатку 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«АЕРО ТЕЛЕКОМ», код ЄДРПОУ 35256270, 

вважати недійсною.

Втрачену Круглу печатку

Дочірнього підприємства «ЕНЕРГОЛІНК», 

код ЄДРПОУ 31454357, 

вважати недійсною.

Втрачену Круглу печатку

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ОЛД СІТІ-ІК», код ЄДРПОУ 35251214, 

вважати недійсною.

Білокуракинський районний суд Луганської області пові-
домляє, що 13.10.2016 року було винесено рішення по ци-
вільній справі за позовом Романченка Віктора Олексійовича
до Романченко Наталії Миколаївни про розірвання шлюбу,
яким позовні вимоги задоволено у повному обсязі.

Суддя Максимеко О. Ю.

Втрачену Круглу печатку 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«РОСУКРІНВЕСТ», код ЄДРПОУ 35252957, 

вважати недійсною.

Втрачену Круглу печатку 

Дочірнього підприємства «МАКСФІЛД-УКРАЇНА»,

код ЄДРПОУ 32071334, 

вважати недійсною.

Втрачену круглу печатку

Дочірнього підприємства 

«СХІДНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР», 

код ЄДРПОУ 32108856, вважати недійсною.

Приморський районний суд м. Одеси викликає Лоскова Тимофія
Олексійовича як відповідача по справі № 522/13607/16-ц за позовом
Зазуляка Миколи Михайловича до Лоскова Тимофія Олексійовича
про стягнення боргу за договором позики. Засідання відбудеться
12.12.2016 р. о 14.15 год. у приміщенні Приморського райсуду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, зал № 212.

Суддя В. І. Загороднюк

Втрачену Круглу печатку 

Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ЛАМБРЕА УКРАЇНА», код ЄДРПОУ 36186147, 

вважати недійсною.

Втрачену Круглу печатку 

Дочірнього підприємства «ТЕХПРОМСТРОЙ», 

код ЄДРПОУ 30780685, 

вважати недійсною.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 04 січня 2017
року о 09.00 год. в приміщенні суду в м. Нікополі по вул. Шевченка,
201 під головуванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухається ци-
вільна справа № 182/3965/16-ц, провадження № 2/182/3154/2016, за
позовною заявою Руденка Віталія Терентійовича до Запорожець Ок-
сани Ігорівни про визнання втратившою право користування житлом.

Відповідачу Запорожець Оксані Ігорівні необхідно з’явитись в судове
засідання на вказаний час.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І. О.

Бориспільський міськрайонний суд Київської області у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи №359/3636/16-ц 2/359/1439/2016 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Кос’яненка Олександра Васильовича про
стягнення заборгованості викликає в судове засідання на 09.30
05.12.2016 в якості відповідача – Кос’яненка Олександра Васильовича,
11.11.1980 р. н., до Бориспільського міськрайонного суду Київської
області за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський
шлях, 72, зал с/з №10. У випадку неявки відповідача – буде ухвалено
заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Втрачений СБ 012730
від 07.11.2013 р. на катер

«Днєпр», ід. № 10376, 
реєстраційний номер 

КИВ-8690-К, що належить 
Єленюку Олександру 

Леонідовичу, 
вважати недійсним.

ТОВ «КС Плюс» повідомляє 
та звертає увагу телеглядачів,
що умови Публічних правил 

доступу до телевізійного 
сигналу Товариства розміщені

на офіційному сайті 
ТОВ «КС Плюс»: 

http://ksplusua.wixsite.com/ksplus.

Ліквідатором ТОВ «ЄВРО – ГОТЕЛЬ-ГРУП» (код ЄДРПОУ
04012448) – арбітражним керуючим Бондаренко В. А., що діє на під-
ставі Постанови господарського суду від 03.08.2016 р. по справі 
№ 922/1023/16, відповідно до ст. 49 Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», оголо-
шується конкурс з визначення організатора аукціону з продажу майна
ТОВ «ЄВРО – ГОТЕЛЬ-ГРУП». Письмові пропозиції від торгуючих ор-
ганізацій приймаються протягом п’яти календарних днів з дня цієї пуб-
лікації на адресу ліквідатора ТОВ «ЄВРО – ГОТЕЛЬ-ГРУП» Бондаренко
В. А.: 61045, м. Харків, вул. Тобольська, 29.

Кремінський районний суд викликає Чорнобая Романа Валерійовича,
який зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Кремінна, провул.
Куйбишева, буд. 6, як відповідача в судове засідання з цивільної справи 
№ 414/1653/16-ц провадження № 2/414/548/2016 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Чорнобая Романа Валерійовича про стягнення боргу, яке від-
будеться 09 листопада 2016 року о 15.00 годині у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Кремінна, пл. Красна, буд. 5, під головуван-
ням судді В. М. Ковальова.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну
справу № 233/2999/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Юденко С. Л. про
стягнення заборгованості. Відповідач у справі Юденко Світлана Леонідівна,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Ма-
карова, буд. 69, кв. 10, викликається до суду на 08 год. 15 хв. 10 листопада
2016 року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

В провадженні Криничанського районного суду
знаходиться цивільна справа № 2/178/661/16,
178/1279/16ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Радченка Олександра Олександровича, 5 травня
1979 р.н., про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд призначено на 10 листопада
2016 року о 09 годині в приміщенні Криничанського
районного суду Дніпропетровської області за адре-
сою: вул. Виконкомівська, 17, с. Кринички Крини-
чанського району Дніпропетровської області.

Явка учасників процесу обов’язкова. У разі неявки
справа розглядатиметься без їхньої присутності.

Суддя Б. М. Цаберябий

Яблучанська Ірина Володимирівна, 05.10.1970 р.н.,
останнє відоме місце проживання якої: Донецька обл.,
Добропільський район, с. Володимирівка, вул. Шкільна,
88, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідачка по цивільній
справі № 227/3827/16-ц за позовом ПАТ Комерційний
Банк «ПриватБанк» до Яблучанської Ірини Володими-
рівни про стягнення заборгованості. Судове засідання
відбудеться 10.11.2016 року о 08.00 год. у приміщенні
суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул.
Банкова, 39А. У разі неявки відповідачки до суду справу
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Біловодський районний суд Луганської обл. ви-
кликає як відповідачів у судові засідання для роз-
гляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:

на 17.11.16 року
15.00 - Алтухов Володимир Миколайович

Суддя Карягіна В. А.
на 29.11.16 року о 08.00
Кізім Світлана Іванівна
Кулешов Олексій Анатолійович
Півень Наталія Миколаївна
Кравець Дмитро Ігорович
Цаплєєва Тетяна Миколаївна
Марецька Олена Миколаївна
Музиченко Павло Валерійович
Марченко Валентина Петрівна
Курганюк Валерій Якимович
Мельников Юрій Володимирович
Тітова Галина Петрівна
Мартинова Наталія Михайлівна
Сарафанчук Анатолій Васильович

Суддя Булгакова Г. М.
Попаснянський районний суд Луганської обл. ви-

кликає як відповідачів у судові засідання для роз-
гляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості:

на 11.11.2016 року 
13.00 - Воєводіна Людмила Сергіївна
12.00 - Єрошенко Микола Миколайович
12.30 - Оліфіренко Володимир Іванович
на 14.11.2016 року
13.00 - Черепок Сергій Володимирович
14.00 - Фомичова Ірина Михайлівна

Суддя Закопайло В. А.
на 17.11.2016 року
08.00 - Ханін Дмитро Сергійович

Суддя Архіпенко А. В.
на 17.11.2016 року
08.00 - Ядренцев Сергій Валентинович
У разі якщо відповідач не з’явиться на вказане су-

дове засідання, його буде відкладено судом на
28.11.2016 о 08.30

Суддя Лизенко І. В.
У разі неявки відповідачів у призначений час або

неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто за їх відсутності за наявними доказами
на підставі ст. 169 ЦПК України. 

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що
14.11.2016 року об 11 год. 00 хв. розглядатиметься цивільна
справа № 755/13223/16-ц за позовом Семеновської Люд-
мили Іванівни до Семеновського Євгена Олександровича
про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.

Семеновський Євген Олександрович, останнє відоме
місце реєстрації: 02139, м. Київ, вул. Стальського, 30, кв. 26,
викликається в судове засідання як відповідач.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута на під-
ставі наявних в матеріалах справи доказів.

Адреса суду: 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 11 листопада 2016
року о 10 год. 00 хв. як відповідача Короленка Олек-
сандра Олександровича по цивільній справі
№515/1425/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Короленка Олександра Олександровича про стяг-
нення заборгованості.

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.

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 17 лис-
топада 2016 року о 08.30 годині (28 листопада 2016
року о 09.00 годині) в приміщенні Попаснянського
районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, Саві-
нову Валентину Юріївну (останнє відоме місце
реєстрації: Луганська обл., м. Попасна, вул. Пушкіна,
буд. 117) як відповідачку по цивільній справі 
№ 423/2615/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Савінової Валентини Юріївни про стягнення за-
боргованості.

Суддя Лизенко І. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Ель-
Зейн Хайсам Афіф як відповідача по цивільній справі №
2/756/4358/2016 за позовом Прокопенко Лариси Григо-
рівни до Ель-Зейн Хайсам Афіф, третя особа: Оболон-
ський районний відділ Головного управління Державної
міграційної служби України у м. Києві, про визнання
особи такою, що втратила право користування жилим
приміщенням, призначена на 22.11.2016 року на 10.00
годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. № 21,
суддя Кричина А. В.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсутності
відповідача.

Старобільський районний суд Луганської області викли-
кає Брисенко Тетяну Василівну, Щербакова Артура Олек-
сійовича, Осипченко Наталію Анатоліївну, Щербакову Риту
Леонідівну, Ярченко Наталію Миколаївну, Кеніка Ігоря Васи-
льовича, Шейка Ігоря Олександровича, Козлова Рустама Вік-
торовича, Лиманського Руслана Олександровича як
відповідачів у судове засідання по цивільній справі 
№ 2/431/1225/16 р. за позовом КС «Імперіал ЛТД» про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 21 листопада 2016
року о 08 год. 55 хв. у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а.

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

Суддя В. Ю. Колядов

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає як відповідача Кравцова Сергія Ігоровича у справі
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Завод залізобетонних виробів» до Кравцова Сергія Іго-
ровича, Кравцової Валентини Олександрівни, Кравцова
Ігоря Андрійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором та звернення стягнення на предмет
іпотеки. Розгляд справи призначено на 14 год. 45 хв. 28
листопада 2016 року та на 14 год. 45 хв. 20 грудня 2016
року в приміщенні Броварського міськрайонного суду
Київської області за адресою: місто Бровари, вулиця Гру-
шевського, 2, каб. № 206.

Суддя Дутчак І. М.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
про те, що 24 листопада 2016 року о 09.20 год. в
приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива 21
(каб 31) відбудеться розгляд справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Івченко Наталії Гаврилівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається як відповідачка
Івченко Наталія Гаврилівна, АРК, Сімферопольський
р-н, с. Чистеньке, вул. Радянська, 12.

Суддя М. О. Шаховніна

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає
Токарюка Володимира Георгійовича, останнє відоме
місце реєстрації за адресою: 59345, с. Стрілецький Кут,
Кіцманський район, Чернівецька область, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі за позовом Хабюк
Володимира Михайловича до ПП «Володимир Буд», То-
карюка Володимира Георгійовича, третя особа: ПАТ КБ
«Приватбанк» про виділення частки майна. Справа при-
значена на 10 год. 00 хв., 22 листопада 2016 року за ад-
ресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, кабінет № 5.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде
розглянуто без вашої участі.

Суддя Войтун О. Б.

Тетіївський районний суд Київської області викли-
кає Нібладзе Левана, 1982 року народження, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 380/1344/16-ц за позовом Терлецької Ольги Віта-
ліївни про розірвання шлюбу, що відбудеться об 11
год. 00 хв. 11.11.2016 року в приміщенні Тетіївського
районного суду за адресою: 09800, Київська об-
ласть, м. Тетіїв, вул. Соборна, 27. У разі неявки від-
повідача, справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя П. І. Лісовенко

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Перший
Український Міжнародний Банк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідачі: Мудрецька Ірина Валеріївна та Мудрець-
кий Роман Володимирович викликаються на 06 грудня
2016 року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Величко О. В.
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Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідача Мартинюка Сергія Михайловича, 8 травня 1980
року народження, останнє відоме місце реєстрації за адре-
сою: вул. Бекіровська (колишня назва вул. Котовського), 
№ 15, с. Цекинівка, Ямпільський район, Вінницька область,
що 23.11.2016 року о 15.00 годині в залі судового засідання
№ 4 Болградського районного суду Одеської області за ад-
ресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192,
відбудеться судове засідання по цивільній справі 
№ 497/1745/16-ц за позовом Мартинюк Валентини до Мар-
тинюка Сергія Михайловича про стягнення аліментів.

Болградський районний суд пропонує відповідачу, Мар-
тинюку Сергію Михайловичу подати пояснення, заперечення
та усі наявні у нього докази по справі особисто або через
представника.

У разі неявки в судове засідання Мартинюка Сергія Ми-
хайловича, справа може бути розглянута за відсутністю від-
повідача та його   представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 107,
суддя Кожокар Т. Я.) викликає в судове засідання на 30
листопада 2016 року о 15 годині 00 хвилин відповідача
Авраменка Руслана Юрійовича, який зареєстрований: 
с. Розівка, вулиця Молодіжна, 10 Саратського району
Одеської області, по цивільній справі за позовом Авра-
менко Ольги Василівни в інтересах малолітньої Авра-
менко Валерії Русланівни до Авраменка Руслана
Юрійовича, з викликом третіх осіб: представника викон-
кому Розівської сільської ради Саратського району Оде-
ської області; представника Служби у справах дітей
Саратської районної державної адміністрації Одеської
області; представника Органу опіки та піклування Сарат-
ської районної державної адміністрації Одеської області,
про позбавлення батьківських прав.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки, справу буде вирішено без вашої
участі за наявними в ній доказами.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 11 листопада 2016 року об
11.30 годині за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 157, корп. 2, каб. 19, як відповідача по
справі за позовом Моторне (транспортне) страхове
бюро України до Варданяна Х. А. про відшкодування
в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою
страхового відшкодування.

Варданян Хачатур Артоваздович, останнє місце
мешкання: вул. Костюшка, 181, м. Костянтинівка,
Донецька область, 85100.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази на їх підтвердження.

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

Новопсковський районний суд Луганської області викликає від-
повідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцент-Банк» про
стягнення заборгованості, у судові засідання, які відбудуться: 
14.11.2016 р. на 14-00 (резервне судове засідання 21.11.2016 р. на 09-00)
Остроушко Олександр Михайлович
15.11.2016 р. на 13-00 (резервне судове засідання 21.11.2016 р. на 11-00)
Гальченко Володимир Сергійович
16.11.2016 р. на 12-45 (резервне судове засідання 21.11.2016 р. на 15-00)
Шатохина Наталія Борисівна
15.11.2016 р. на 16-30 (резервне судове засідання 21.11.2016 р. на 14-00)
Пупков Євген Вікторович
14.11.2016 р. на 16-30 (резервне судове засідання 21.11.2016 р. на 13-00)
Волощенко Олена Миколаївна
14.11.2016 р. на 16-00 (резервне судове засідання 21.11.2016 р. на 10-00)
Овчинніков Віктор Миколайович
10.11.2016 р. на 13-00 (резервне судове засідання 15.11.2016 р. на 10-00)
Долова Тетяна Володимирівна

Суддя Тарасов Д. С.
09.11.2016 р. на 15-00 (резервне судове засідання 15.11.2016 р. на 15-00)
Аносова Олеся Анатоліївна
09.11.2016 р. на 15-30 (резервне судове засідання 15.11.2016 р. на 15-30)
Чудесна Любов Вікторівна
10.11.2016 р. на 14-30 (резервне судове засідання 21.11.2016 р. на 10-00)
Татаренко Марія Іванівна
10.11.2016 р. на 15-00 (резервне судове засідання 21.11.2016 р. на 09-30)
Шипуля Андрій Миколайович
10.11.2016 р. на 15-30 (резервне судове засідання 21.11.2016 р. на 09-00)
Попов Олександр Олександрович
10.11.2016 р. на 16-00 (резервне судове засідання 21.11.2016 р. на 08-30)
Бурикін Дмитро Валерійович
10.11.2016 р. на 16-30 (резервне судове засідання 21.11.2016 р. на 08-00)
Полєтаєв Сергій Олексійович

Суддя Стеценко О .С.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на під-

ставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вва-

жається належним чином повідомленими про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

В провадженні Бердичівського міськрайонного суду
Житомирської області знаходиться цивільна справа 
№ 274/1581/15-ц за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Кей Колект» до Бондаря Руслана Ва-
сильовича, Бондаря Андрія Васильовича, треті особи:
Бердичівська державна нотаріальна контора, Реєстра-
ційна служба Бердичівського міськрайонного управління
юстиції, про звернення стягнення на предмет іпотеки
шляхом визнання права власності.

Суд повідомляє відповідача Бондаря Андрія Васильо-
вича, останнє відоме місце проживання якого: Жито-
мирська область, м. Бердичів, вул. Довженка, 50, що
28.11.2016 року о 14 годині 15 хвилин у Бердичівському
міськрайонному суді Житомирської області відбудеться
судове засідання, на яке Бондар А.В. повинен з’явитися
як відповідач. В іншому випадку справа буде розглянута
за його відсутності згідно з законом.

Суддя О. В. Замега

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донець-
кої області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів,
231) розглядає цивільну справу за позовом Кредит-
ної спілки «Азовська кредитна компанія» до Фан-
фучу Олени Вікторівни про стягнення суми боргу за
кредитним договором.

Відповідачка по справі Фанфучу Олена Вікторівна,
останнє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь, вул.
Вузовська, буд. 3, кв. 59, викликається о 09.10 го-
дині 11 листопада 2016 року до суду, кабінет 
№ 14, 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності на підставі ст.ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О. О. Хараджа

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Петропольський Олександр Олексан-

дрович 13.10.1971 р.н., що мешкає за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Артема б.171а, кв.50,
на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, Вам не-
обхідно з’явитися 10.11.16, 11.11.16, 12.11.16 року у пе-
ріод часу з 09.00 до 18.00 годин до першого слідчого
відділу СУ прокуратури Донецької області за адресою:
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 
4 «а», для проведення за Вашою участю слідчих дій у
кримінальному провадженні №42016050000000206 за
ч.1 ст. 258-3 КК України - вручення Вам повідомлення
про підозру, повідомлення про зміну підозри, допиту у
якості підозрюваного, закінчення досудового розсліду-
вання та відкриття Вам матеріалів кримінального про-
вадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278,
290, 291 КПК України.

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідачку Македон-
ську Вікторію Іванівну, 8 червня 1987 року народження, останнє відоме місце реєс-
трації за адресою: вул. 25 Чапаєвської Дивізії, буд. 14, кв. 2, м. Болград, Одеська
область, що 21.11.2016 року о 14.00 годині в залі судового засідання № 4 Болград-
ського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград,
вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній справі 
№ 497/1883/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПриватБанк» до Македонської Вікторії Іванівни про стягнення заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Македонській Вікторії Іванівні
подати пояснення, заперечення та усі наявні у неї докази по справі особисто або
через представника.

У разі неявки в судове засідання Македонської Вікторії Іванівни, справа може
бути розглянута за відсутністю відповідачки та її представника за наявними в справі
доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Болградський районний суд Одеської області повідомляє відповідача Крістєва
Івана Петровича, 1 грудня 1976 року народження, останнє відоме місце реєстрації
за адресою: вул. Суворова, буд. № 82, с. Оксамитне, Болградський район, Одеська
область, що 14.11.2016 року о 15.00 годині в залі судового засідання № 4 Болград-
ського районного суду Одеської області за адресою: Одеська область, м. Болград,
вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній справі 
№ 497/794/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПриватБанк» до Крістєва Івана Петровича про стягнення заборгованості.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Крістєву Івану Петровичу по-
дати пояснення, заперечення та усі наявні у нього докази по справі особисто або
через представника.

У разі неявки в судове засідання Крістєва Івана Петровича, справа може бути роз-
глянута за відсутністю відповідача та його представника за наявними в ній дока-
зами.

Суддя С. В. Кодінцева

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
(суддя Бондаренко В. М.) викликає як відповідача Лаврова Юрія Вале-
рійовича, 1980 року народження, останнє місце проживання якого: 
м. Донецьк, вул. Степаненко, буд. 37, кв. 2, по цивільній справі 
№ 185/8171/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Порше Мобіліті» до Лаврова Юрія Валерійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором № 50009073 від 14.10.2013
року.

Судове засідання призначене на 14 листопада 2016 року на 10.00
год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул.
Дніпровська, 135, каб. № 310.

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

ОГОЛОШЕННЯ ПАТ «ХАРКІВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
У зв’язку із втратою бланків договорів/полісів страхування цивільно-право-
вої відповідальності власників наземних транспортних засобів, вважати не-
дійсними наступні бланки полісів:

АЕ-7050491, АЕ-7053204, АЕ-7053205, АЕ-7053206, АЕ-7053207, АЕ-
7053208, АЕ-7053209, АЕ-7053210, АЕ-7053211, АЕ-7053212, АЕ-7053268,
АЕ-7053272, АЕ-7053278, АЕ-7053279, АЕ-7053289, АЕ-7053290, АЕ-
7852224, АЕ-7852225, АЕ-7852227, АЕ-7852228, АЕ-7852229, АЕ-7852230,
АЕ-7852231, АЕ-7852232, АЕ-7852233, АЕ-7852239, АЕ-7852254, АЕ-
7852255, АЕ-8237001, АЕ-8237002, АЕ-8237004, АЕ-8237008, АЕ-8237009,
АЕ-8237012, АЕ-8237013, АЕ-8237015, АЕ-8237016, АЕ-8237017, АЕ-
8237018, АЕ-8237019, АЕ-8237020, АЕ-8237075, АЕ-8237098, АЕ-8237099,
АЕ-8237100. (Наказ № 23 від 31.10.2016р.).

Збаразький районний суд Тернопільської області по цивільній справі за
позовом Часовського Сергія Анатолійовича до Більчука Миколи Івановича
про стягнення боргу за договором позики, викликає в судове засідання Біль-
чука Миколу Івановича, як відповідача, який зареєстрований за адресою: 
с. Дзвиняча, Збаразького району, Тернопільської області, на 10 годину 22
листопада 2016 року.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Збаразького районного суду
Тернопільської області за адресою: 47302, м, Збараж, вул. Грушевського,
13, Тернопільської області, суддя Левків А. І.

Збаразький районний суд Тернопільської області пропонує Більчуку М. І.
надати всі наявні у нього докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутністю
Більчука М. І. Про причину неявки Більчук М. І. повинен повідомити суд.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля, Донецької області, вул. Радянська буд. 39А) розглядає позовну заяву
Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до
Свіріної Вікторії Віталіївни, про стягнення заборгованості.

Відповідач Свіріна Вікторія Віталіївна, 24.10.1990 р.н., останнє місце ре-
єстрації: Донецька область, м. Іловайськ, пров. Партизанський, 3, виклика-
ється на 11.11.2016 року о 08.00 год. до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно по-
відомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у її від-
сутність на підставі наявних ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк (Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за заявою
Гацук Людмили Василівни, заінтересовані особи Бондик Володимир Іванович,
Поліщук Ганна Олександрівна, приватний нотаріус Миронова Наталія Петрівна
про відновлення провадження. Заінтересовані особи по справі Бондик Володи-
мир Іванович (зареєстрований за адресою: РФ, м. Ростов-на-Дону, вул. Таган-
розька, буд. 116/6, кв. 86), Поліщук Ганна Олександрівна (зареєстрована за
адресою: м. Донецьк, вул. Гаврилюка, 6), приватний нотаріус Миронова Наталія
Петрівна (знаходиться за адресою: м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 110), викли-
каються на 28.11.2016 року на 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи по суті.

Заінтересованим особам пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття, заінтересовані особи повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя В. В. Андреєв

Апеляційний суд м. Києва викликає Кузьміна Костянтина Віталійо-
вича, Бережного Богдана Максимовича у судове засідання на розгляд
апеляційної скарги представника Сащенко Антоніни Василівни, Швачки
Олексія Вікторовича на рішення Подільського районного суду міста
Києва від 13 квітня 2016 року у справі за позовом Кузьміна Костянтина
Віталійовича до Сащенко Антоніни Василівни, Сащенка В’ячеслава Ми-
колайовича, Сащенка Германа Сергійовича, в інтересах якого діє Са-
щенко Олександра Миколаївна про відшкодування шкоди, за
зустрічним позовом Сащенко Антоніни Василівни до Кузьміна Костян-
тина Віталійовича, Бережного Богдана Максимовича про визнання до-
говору оренди недійсним, яке відбудеться 28.11.2016р. о 09.30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А.
Суддя О. Ф. Лапчевська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру,5) розглядає цивільні справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» до Новікова
Ігоря Олександровича, Сурманідзе Ліани Аліївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі Новіков Ігор Олександрович, 1978 р.н., та Сур-
манідзе Ліана Аліївна, 1982 р.н., які проживають за адресою: м. Бахмут,
вул. Ювілейна, 32/10, викликаються на 11.11.2016 року на 09 годину
00 хвилин до суду, кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність. 

Суддя Погрібна Н. М.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Аль-Саеді Ноамана Мо-
хаммеда Алі Абед, як відповідача в судове засідання для розгляду цивільної справи ЄУ
№420/1483/16-ц за позовом Ларіонової Олександри Володимирівни в інтересах мало-
літньої Ларіонової Ангеліни Ноаман Мохаммед Алі Абед до Аль-Саеді Ноамана Мохам-
меда Алі Абед, третя особа - Орган опіки та піклування Новопсковської районної
державної адміністрації, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів,
яке відбудеться 10 листопада 2016 року о 08 год. 00 хв. (резервна дата судового засі-
дання - 17 листопада 2016 року о 08 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 Ук-
раїни.

Суддя Д. С. Тарасов

Макарівський районний суд Київської області викликає за адресою: смт Макарів,
вул. Димитрія Ростовського, буд. 35, на 12.12.2016 року о 10.00 годині відповідачів:
Колонщинську сільську раду Макарівського району Київської області, Гута Андрія Іва-
новича, Бабіча Олександра Васильовича, Децика Антона Миколайовича, Децик Наталію
Олександрівну, Борсук Галину Павлівну по цивільній спразі № 370/1094/16-ц за позо-
вом Фіалкової Олени Юріївни до Колонщинської сільської ради Макарівського району
Київської області, Гути Андрія Івановича, Бабіча Олександра Васильовича, Децика Ан-
тона Миколайовича, Децик Наталії Олександрівни, Борсук Галини Павлівни про витре-
бування земельних ділянок з чужого незаконного володіння.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності вказаних
осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Ірпінський міський суд Київської області викликає Гелевея Олега Бори-
совича у справі за позовом Нечитайла Валерія Миколайовича до Гелевея
Олега Борисовича про стягнення боргу за борговою розпискою, в судове
засідання, яке відбудеться 29 листопада 2016 року о 15 год. 00 хв. у примі-
щенні Ірпінського міського суду за адресою: м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У
разі неявки справу буде розглянуто у відсутність відповідача.

У зв’язку з розміщенням оголошення в газеті, учасники процесу вважа-
ються належним чином повідомлені про час та місце розгляду справи.

Суддя Д. С. Кухленко

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає як від-
повідача Удовіка Тимура Анатолійовича у справі за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України до Удовіка Тимура Анатолі-
йовича про відшкодування майнової шкоди в порядку регресу.

Розгляд справи призначено на 2 грудня 2016 року о 14 год. 00 хв. у
приміщенні Броварського міськрайонного суду Київської області за ад-
ресою: місто Бровари, вулиця Грушевського, 2, каб. № 206.

Суддя Дутчак І. М.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк (Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Питецького Ігоря Юрійовича про стягнення
заборгованості. Відповідач по справі Питецький Ігор Юрійович (зареєстро-
ваний за адресою: 85200, м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 34/121), ви-
кликається на 25 листопада 2016 року о 09.30 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С. С. Бабенко

Біловодський районний суд Луганської області викликає відповідача по
справі №408/6137/16-ц (2/408/1308/16) за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Шмиги Олексія Михайловича (03.11.1971 р.н., адреса: смт Ясенівський, 
м. Ровеньки Луганської області) про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 25.11.2016 року о 14 годині 00 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Сокирянський районний суд Чернівецької області викликає в судове
засідання по розгляду цивільної справи № 2/722/396/16 за позовом
ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» до Юрка Івана Михайловича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться о 10 год. 00 хв.
10 листопада 2016 року в приміщенні Сокирянського районного суду
Чернівецької області за адресою: вул. Шевченка, 7, м. Сокиряни Чер-
нівецької області, як відповідача Юрка Івана Михайловича, 31.07.1980
року народження, останнє відоме місце проживання: вул. Пушкіна, буд.
103, с. Коболчин Сокирянського району Чернівецької області.

Суддя О. Д. Побережна

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 07.12.2016 року
о 08 год. 30 хв. буде розглядатись цивільна справа за позовом Самсоненко
В. В. до Лабушевської О. О., Лабушевського O. К., Лабушевської Л. К. про
усунення перешкод у користуванні житловим приміщенням. Лабушевська
Оксана Олександрівна, Лабушевський Олександр Костянтинович, Лабушев-
ська Леся Костянтинівна, останнє відоме місце проживання: м. Київ, вул. 
О. Гончара, 24-Б, кв. 16, викликаються в судове засідання як відповідачі. У
випадку неявки в судове засідання позов буде розглянуто за їхньої відсут-
ності на підставі матеріалів справи. Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтя-
рівська, 31, каб. 308.

Суддя Н. Г. Притула

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає в судове засідання Бара-
бана Віталія Васильовича (останнє відоме місце проживання: м. Суми, вул.
Григорія Ващенка (колишня вул. Лядова), 45), як відповідача по цивільній
справі за позовом Барабан Валентини Дмитрівни до Барабана Віталія Васи-
льовича про визнання особи такою, що втратила право користування жилим
приміщенням та зняття з реєстрації за місцем проживання.

Явка обов’язкова. Про причину неявки необхідно повідомити суд. У ви-
падку неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності. Засі-
дання суду призначено на 18.11.2016 р. о 09.00 год. за адресою: м. Суми,
вул. Першотравнева, 12, каб. 23, пов. 3.

Суддя О. А. Котенко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 6 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська +1   +6      +7 +12
Житомирська +1   +6      +7 +12
Чернігівська +1    -4      +4    +9
Сумська 0    -5      +2    +7
Закарпатська +1   +6    +10 +15
Рівненська +1   +6      +7 +12
Львівська +1   +6      +7 +12
Івано-Франківська +1   +6      +7 +12
Волинська +1   +6      +7 +12
Хмельницька +1   +6      +7 +12
Чернівецька +1   +6      +7 +12
Тернопільська +1   +6      +7 +12
Вінницька +1   +6      +7 +12

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1     +6      +7  +12
Кіровоградська +1     +6      +7  +12
Полтавська -2     +3      +6  +11
Дніпропетровська +2      -3      +5  +10
Одеська +1     +6   +10  +15
Миколаївська +1     +6      +9  +14
Херсонська 0     +5      +7  +12
Запорізька +2      -3      +5  +10
Харківська 0      -5      +2    +7
Донецька 0      -5      +2    +7
Луганська 0      -5      +2    +7
Крим +1     +6   +10  +15
Київ +3     +5      +9  +11

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

На Луганщині викрили
наркоділків 

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ЗЛОЧИН. Вони діяли саме поблизу лінії розмежування. Криміналь-
не угруповання, що складалося щонайменше з шести активних чле-
нів, очолював 30-річний наркозалежний житель Гірського Луганської
області. Група збувала екстракційний опій, метадон, марихуану, які
отримувала з інших регіонів України,  зокрема й Києва. Крім того, діл-
ки торгували амфетаміном, виготовленим у власній нарколабораторії. 

Та скільки злодій не краде, все одно тюрми не мине. Як повідомляє
прес-служба обласного управління СБУ, їхні співпрацівники із проце-
суальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність
міжрегіональної злочинної групи. Лідера банди та п’ятьох її учасників
затримали на гарячому. У фігурантів справи вилучено прекурсор, ам-
фетамін, розфасований для збуту в 13 пакетів, а також 1,5 кг  вису-
шеної марихуани. Якими небезпечними були ці наркокур’єри свідчить
таке, що в одного з членів угруповання вилучено автомат із глушни-
ком, пістолет, 15 гранат і велику кількість набоїв. А під час обшуку в
нарколабораторії в передмісті Києва виявлено та вилучено амфета-
мін, призначений до відправлення в зону проведення АТО для збуту. 

Денне світло грабунку
не завада

Євдокія ТЮТЮННИК, 
«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. Інколи нам здається, що за хвилину нічого кардиналь-
но змінитися не може. Так думав і чернігівець, який вирішив ненадовго
відлучитися у справах, залишивши авто під будинком: що, мовляв,
може статися серед білого дня? Та злодій, який знав, що бізнесмен
щойно придбав нову партію товару, вирішив інакше. Він вибив бічне
скло і почав метикувати, що саме з інструментів, вимірювальних при-
ладів та іншого будівельного начиння найбільш цінне. За цим глибо-
кодумним заняттям і застали його працівники поліції. Молодика впіз-
нали як такого, що мав проблеми із законом ще до повноліття. Та
шлях до виправлення йому здався занадто складним — легше було
зійти на манівці, щоб не працювати. До того ж романтик з великої до-
роги був ще й наркозалежним. За словами працівників сектору кому-
нікації поліції Чернігівської області, грабіжника відправлено до ізоля-
тора тимчасового перебування. Досудове слідство встановлює
його причетність до інших аналогічних грабунків.

«Шахтар» і Коноплянка  
вже в плей-оф
ЄВРОКУБКИ. Навесні в 1/16 Ліги Європи суперником гірників
може стати «Шальке»

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Голкіпер «Шахтаря» Ан-
дрій П’ятов навряд чи хо-

че, щоб міцність його воріт ви-
пробовував товариш по збір-
ній України Євген Коноплян-
ка. Однак жереб зважатиме
не на це, тож принаймні дея-
кий час імовірність такої дуе-
лі залишатиметься один до
тридцяти одного. А поки що
Андрій прокоментував гос-
тьову перемогу гірників із хо-
кейним рахунком над «Ген-
том» у матчі четвертого туру
групового раунду Ліги Євро-
пи:  «Напевно, це більше моя
провина. Рідко таке буває, та
сьогодні суперникові вдалося
забити навіть більше, ніж він
створив».

Утім, найголовніше, що не
зламалися психологічно після
пропущеного на двадцятій се-
кунді гола, а з часом змінили
перебіг гри. Потім забили чо-
тири м’ячі і, напевно, заспо-
коїлися. Коли пропустили
другий, команда знову від-
реагувала, а наприкінці знову
не розібралися.

«Може, й добре, що це ста-
лося в одному матчі. Ми його
докладно розглянемо, вра-
хуємо наші помилки і, споді-
ваюся, їх більше не повторю-
ватимемо», — цитує А. П’ято-
ва офіційний сайт Шахтаря. 

Отож у четвер  «Шахтар» у
Бельгії  пропустив надшвид-
кий гол від місцевого «Гента»:
Саймон виконав подачу з лі-
вого флангу на Кулібалі, і ви-
соченний форвард головою
пробив саме в кут. Донеччани
повернули контроль над грою
ближче до середини тайму.
Небезпечно прострілював
Срна, потужно пробивав зі
стандарту Ракицький. 

Втілити  бажане вдалося на
36-й хвилині: Тайсона збили
у штрафному майданчику
«Гента», й арбітр призначив
пенальті. Вирок чітко виконав
Марлос, який проводив цього
дня 50-й поєдинок у єврокуб-
ках. За п’ять хвилин пома-
ранчево-чорні вже вийшли
вперед. Комбінація за участю
Бернарда і Феррейри завер-
шилася результативним забі-
гом Тайсона. 28-й номер легко
відірвався від захисників і
впевнено переграв голкіпера.
Перед самою перервою
«Шахтар» забив третій м’яч:
Срна подав з кутового, а Сте-
паненко вразив ворота госпо-
дарів із другого поверху.

Динаміка в матчі тривала й
по перерві. Футболісти «Ген-
та» дедалі частіше почали за-
лишати вільні зони, куди раз
по раз уривалися гравці гос-
тей. На 52-й хвилині непога-
ний удар вийшов у Тайсона
— голкіпер господарів у
стрибку перевів м’яч на куто-
вий. Невдовзі шанс відзначи-
тися мав Фред, але його спро-

бу заблокував захисник.
Утім, вже на 67-й хвилині
бразилець виявився влуч-
ним, відправивши м’яч про-
сто у верхній кут бельгій-
ських воріт.

На 83-й хвилині господарі
один гол відквитали: Пербе в
дотик відправив м’яч у сітку
після подачі з флангу Асаре.
Відновив розрив у рахунку
Феррейра. Аргентинець опи-
нився в потрібному місці піс-
ля прострілу Срни з флангу
та скидання Бернарда. Бель-
гійці наприкінці поєдинку
відповіли влучним ударом
Мілічевича. 5:3 — і «Шах-
тар» за два тури до завер-
шення групового етапу за-
безпечив собі перше місце в
групі.

«У чотирьох матчах у нас
чотири перемоги. Ми забили
десять голів найсерйознішо-
му суперникові. Перемогли

там, де в нинішньому сезоні
ще ніхто не вигравав. Гаран-
тували собі вихід із групи з
першого місця. Тож можу
тільки радіти. Однак коли
пропускаєш м’ячі, то не мо-
жеш бути задоволеним по-
вністю», — емоційно підсу-
мував головний тренер гірни-
ків Паулу Фонсека.

У другому матчі Ліги Євро-
пи за участю української 
команди луганська «Зоря»,
граючи у більшості протягом
тайму, не зуміла вдома обіг-
рати нідерландський «Фейє-
норд» — 1:1. Підопічні Юрія
Вернидуба здобули ще одне
очко і не втратили шансів на
вихід до наступного раунду,
однак  вони, мабуть, залиша-
ються суто теоретичними.
Луганці посідають останнє
місце у групі H. А майбутній
суперник «Манчестер
Юнайтед» випереджає ук-

раїнський колектив на чоти-
ри пункти. «Шанси є завжди,
треба боротися до кінця. У
будь-якому разі нам слід ви-
ходити і грати до кінця у
двох матчах, що залишили-
ся», — зазначив наставник
«Зорі» на післяматчевій
прес-конференції. 

У четвер ми отримали ще
одну приємну новину: гель-
зенкірхенський «Шальке» з
українцем Євгеном Коноп-
лянкою у складі здобув чет-
верту поспіль перемогу в Лі-
зі Європи, і також гаранту-
вав собі вихід до плей-оф
турніру. Коноплянка вийшов
на поле з перших хвилин і
доклав зусиль  до першого
голу у ворота російського
«Краснодара»: після його
удару кіпер м’яч відбив, а
партнер по команді Набіль
Бенталеб підстрахував на
добиванні. 

ТАБЛО «УК»
Ліга Європи-2016/17. Груповий
етап.4-й тур
Група A
Зоря — Феєнорд — 1:1 
Голи: Рафаел Форстер (44) — 
Н. Йоргенсен (14)
Фенербахче — Манчестер Юнай-
тед —  2:1 � 
Голи: Соу (2), Ленс (59) — Руні
(89)
№   � � � � � І в Н п М � О
1 Фенербахче 4 2 1 1 5-6 � 7   
2 Феєнорд � 4 2 1 1 3-2 � 7   
3 МЮ � � � � 4 2 0 2 6-4 � 6   
4 Зоря � � � 4 0 2 2 2-4 � 2  
Група H
Гент — Шахтар — 3:5
Голи: К. Кулібалі (1), Пербе (83),
Мілічевич (89) — Марлос (36,
пен.), Тайсон (41), Степаненко
(45+3), Фред (68), Феррейра (87)
Брага — Коньяспор — 3:1 � � 
Голи: Веласкес (34), Вілсон Едуар-
ду (45+1), Рікарду Орта (90+7) —
Рангелов (30) 
№   � � � � � І в Н п М � О 
1 Шахтар � 4 4 0 0 13-3 12   
2 Брага � � � 4 1 2 1 5-5 � 5   
3 Гент � � � 4 1 1 2 6-11 4   
4 Коньяспор 4 0 1 3 2-7 � 1 

«Шахтар», як і Тайсона (№28), не зупинити…

У Запоріжжі відновили
футбольну школу 

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

Торік через фінансові проблеми припинив існувати футболь-
ний клуб «Металург Запоріжжя». Без фінансування також

залишилася і ДЮСШ з футболу ФК «Металург», а на той час у
ній  тренувалися понад 650 юних запорізьких футболістів від
шести до 16 років. Тоді з ініціативи щойно обраного Запорізь-
кого міського голови Володимира Буряка було створено міську
дитячо-юнацьку спортивну школу «Металург Запоріжжя», на
утримання якої з міського  бюджету передбачено понад 1,1 мі-
льйона гривень. Чималу  фінансову допомогу юним запоріж-
цям надає місцеве металургійне підприємство «Запоріжсталь».

Нині ця школа успішно функціонує, хлопці наполегливо тренують-
ся, грають у футбол. Нещодавно в легкоатлетичному манежі «Запо-
ріжсталь» презентували нову форму та емблему ДЮСШ «Металург
Запоріжжя». У заході разом з дітьми  взяли участь заступник Запо-
різького міського голови Анатолій Пустоваров та генеральний дирек-
тор ПАТ «Запоріжсталь» Ростислав Шурма. Нову форму придбало
металургійне підприємство. Тож загалом 13 дитячих команд школи
забезпечено літньою та зимовою гральною формою, екіпіруванням
для повноцінного тренувального процесу юних футболістів. Міська
влада надала також навчально-тренувальну базу . 
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