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

Золоте молоко б’є по кишені
ЦІНИ. Те, що вигідно виробникам молока, стало бідою для споживачів. 
Як сумістити їхні інтереси? 

Володимир КОЛЮБАКІН 
для «Урядового кур’єра»

Зростання цін на молоко й мо-
лочні продукти болісно від-

чув на собі кожен покупець. Які 
причини цього? Аналітики ка-
жуть: підвищилися закупівель-

ні ціни, які виробникам молока 
платять переробні підприємства. 
Насамперед це стосується моло-
ка вищої якості. 

«За два місяці закупівельні ці-
ни на молоко зросли на 20%. Як-
що з початку серпня кілограм 
молока екстра-класу коштував у 

середньому 5,83 гривні, то напри-
кінці жовтня ціна на цей продукт 
зросла до 7,21. Молоко вищого ґа-
тунку подорожчало за цей період 
з 5,72 гривні до 6,78 за кілограм, 
молоко першого ґатунку — з 5,65 
гривні до 6,65 за кілограм», — ка-
же аналітик Асоціації вироб-

ників молока Яна Музиченько. 
В асоціації прогнозують, що та-
ка тенденція збережеться до кін-
ця року і ціна молока екстра-кла-
су може сягнути восьми гривень. 

Загалом вартість якісної си-
ровини від сільгосппідприємств 
збільшилася на 12%, а від насе-

лення — на 5—8%. До речі, що-
до молока від населення: попри 
нижчу закупівельну ціну, воно 
не дешевше для переробника, 
адже його доводиться до-
датково очищувати та пас-
теризувати, що підвищує 
собівартість.

Заступник глави АП про політику США, 
засновану на повазі до територіальної цілісності, 
суверенітету, свободи, незалежності й демократії 
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Місія МВФ оцінила 
роботу уряду

ПАРТНЕРСТВО. Основний кредитор України Міжнародний 
валютний фонд наголосив на важливості подальшого реформу-
вання податкової служби й митниці, енергетичного ринку, дере-
гуляції, а також поглиблення реформ у галузі сільського госпо-
дарства. Про це йшлося під час зустрічі першого віце-прем’єр-
міністра — міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Ку-
біва з представниками місії МВФ, яка працює в Україні.

Її очільник Рон ван Роден відзначив прогрес у складних ре-
формах завдяки діяльності чинного уряду. «Добре, що МВФ 
вдалося у вересні завершити другий перегляд програми. Ду-
маю, що це відображення тих багатьох позитивних речей, які 
зробив новий уряд після призначення у квітні».

Представникам місії фонду Степан Кубів розповів про про-
грес у впровадженні стандартів корпоративного управління у 
найбільших державних компаніях, повідомляє УНІАН. «Уряд 
ухвалив порядок формування незалежних наглядових рад дер-
жавних підприємств. Це величезний крок уперед у реформі 
управління держвласністю», — наголосив урядовець.
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ЦИТАТА ДНЯ

КОСТЯНТИН ЄЛІСЄЄВ:

ЦИФРА ДНЯ

10 млн євро    
зібрав на допомогу постраждалому 

від російської агресії населенню 
Донбасу християнський проект 

«Папа для України» 

 
«Ми сподіваємося, 

що санкції проти РФ 
буде продовжено, 

і в цьому нас запевнила 
американський 

посол».

Трансплантація: 
міфи і факти

ДокУмеНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження наборів продуктів харчування, 
наборів непродовольчих товарів та наборів 
послуг для основних соціальних і демографічних 
груп населення»

Голова Рівненської ОДА Олексій 
Муляренко: «Рівненське Полісся — 
той благодатний край, де вершать 
найвищу в державі політику — 
плекають генофонд нації»

З ПеРШИх вУСТ

ГоСТРо. Розвиток цієї сфери залежить не від презумпції згоди
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документи
3) управління якісним обслуговуванням;
4) мотивування;
5) управління людськими ресурсами.
9. Особистісні компетенції:
1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
3) системність;
4) інноваційність та неупередженість;
5) самоорганізація та саморозвиток;
6) вміння працювати в стресових ситуаціях.
10. Управління публічними фінансами:
1) знання основ бюджетного законодавства;
2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.
11. Робота з інформацією:
1) знання основ законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного урядування.

Додаток 2 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 9 листопада 2016 р. № 809-р
УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади першого заступника 
Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Загальні умови
1. Посадові обов’язки: 
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених 

Державним секретарем Кабінету Міністрів України;
2) виконання обов’язків Державного секретаря Кабінету Міністрів України у 

разі його відсутності;
3) спрямування, координація і контроль роботи структурних підрозділів Се-

кретаріату Кабінету Міністрів України;
4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці: 
1) посадовий оклад — 12 320 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабі-

нету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці 
державних службовців у 2016 році» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 31, 
ст. 1243);

3) інші надбавки, доплати та премії — відповідно до законодавства.
3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — 

призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено зако-
ном, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого пе-
реведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби 
на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 

щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме 
у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосу-
вання за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на за-
йняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка 
має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосо-
вуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Зако-
ну України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та 
оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або 
копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або міс-

цевого самоврядування, за 2015 рік;
8) документи приймаються до 18 години 2 грудня 2016 року.
5. Дата, час і місце проведення конкурсу — 13 грудня 2016 р., 10 година, 

м. Київ, вул. Прорізна, 15. 
6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної по-

шти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — 
Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги

1. Освіта — вища, ступінь вищої освіти — магістр.
2. Стаж роботи: 
1) загальний стаж роботи — не менше семи років;
2) досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на 

посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого са-
моврядування чи досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері — не 
менше трьох років.

3. Володіння мовами — вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:
1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;
4) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
5) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
6) Закон України «Про звернення громадян»;
7) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
8) Закон України «Про публічні закупівлі»;
9) Закон України «Про соціальний діалог в Україні»;
10) Закон України «Про очищення влади»;
11) законодавство, що регулює питання взаємодії державних органів;
12) стратегічні документи, затверджені рішеннями Верховної Ради України, 

Президента України та Кабінету Міністрів України.
2. Знання основ законодавства Європейського Союзу у сфері державного 

управління.
3. Професійні знання:

1) знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну 
службу;

2) знання загальних положень стратегічних міжнародних договорів, укладе-
них Україною в рамках євроінтеграційного процесу держави з питань, що нале-
жать до компетенції Кабінету Міністрів України;

3) знання Регламенту Кабінету Міністрів України та Програми діяльності Ка-
бінету Міністрів України.

4. Наявність лідерських навичок:
1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
2) стратегічне планування;
3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати 

одночасно кілька завдань;
4) ведення ділових переговорів;
5) досягнення кінцевих результатів.
5. Вміння приймати ефективні рішення:
1) аналіз державної політики;
2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання 

ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).
6. Комунікації та взаємодія:
1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні ви-

ступи;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.
7. Управління змінами:
1) формування плану змін та покращень;
2) управління змінами та реакцією на них;
3) оцінка ефективності змін.
8. Управління організацією та персоналом:
1) організація роботи і контроль;
2) управління проектами;
3) управління якісним обслуговуванням;
4) мотивування;
5) управління людськими ресурсами.
9. Особистісні компетенції:
1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
3) системність;
4) інноваційність та неупередженість;
5) самоорганізація та саморозвиток;
6) вміння працювати в стресових ситуаціях.
10. Управління публічними фінансами:
1) знання основ бюджетного законодавства;
2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.
11. Робота з інформацією:
1) знання основ законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного урядування.

Додаток 3 
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 9 листопада 2016 р. № 809-р
УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 
заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України

Загальні умови
1. Посадові обов’язки:
1) здійснення повноважень відповідно до розподілу обов’язків, визначених 

Державним секретарем Кабінету Міністрів України;
2) виконання обов’язків Державного секретаря Кабінету Міністрів України у 

разі його відсутності та у разі відсутності першого заступника Державного се-
кретаря Кабінету Міністрів України;

3) спрямування, координація і контроль роботи структурних підрозділів Се-
кретаріату Кабінету Міністрів України;

4) здійснення інших повноважень, визначених законом.
2. Умови оплати праці:
1) посадовий оклад — 11 372 гривні;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабі-

нету Міністрів України від 6 квітня 2016 р. № 292 «Деякі питання оплати праці 
державних службовців у 2016 році» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 31, 
ст. 1243);

3) інші надбавки, доплати та премії — відповідно до законодавства.
3. Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — 

призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено зако-
ном, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого пе-
реведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби 
на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

4. Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання:
1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 

щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвер-
дженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 
(Офіційний вісник України, 2016 р., № 28, ст. 1116), до якої додається резюме 
у довільній формі;

3) заява про забезпечення в установленому порядку розумного пристосу-
вання за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на за-
йняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 (подається у разі потреби особою, яка 
має інвалідність);

4) письмова заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не застосо-
вуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Зако-
ну України «Про очищення влади», та дає згоду на проходження перевірки та 
оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону, або 
копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або міс-

цевого самоврядування, за 2015 рік;
8) документи приймаються до 18 години 2 грудня 2016 року.
5. Дата, час і місце проведення конкурсу — 13 грудня 2016 р., 10 година, 

м. Київ, вул. Прорізна, 15.

6. Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної по-
шти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу, — 
Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01, e-mail: velieva@nads.gov.ua).

Вимоги до професійної компетентності
Загальні вимоги

1. Освіта — вища, ступінь вищої освіти — магістр.
2. Стаж роботи:
1) загальний стаж роботи — не менше семи років;
2) досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на 

посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого са-
моврядування чи досвід роботи на керівних посадах у відповідній сфері — не 
менше трьох років.

3. Володіння мовами — вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги

1. Знання законодавства:
1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про запобігання корупції»;
4) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;
5) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;
6) Закон України «Про звернення громадян»;
7) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
8) Закон України «Про публічні закупівлі»;
9) Закон України «Про соціальний діалог в Україні»;
10) Закон України «Про очищення влади»;
11) законодавство, що регулює питання взаємодії державних органів;
12) стратегічні документи, затверджені рішеннями Верховної Ради України, 

Президента України та Кабінету Міністрів України.
2. Знання основ законодавства Європейського Союзу у сфері державного 

управління.
3. Професійні знання:
1) знання вимог трудового законодавства та законодавства про державну 

службу;
2) знання загальних положень стратегічних міжнародних договорів, укладе-

них Україною в рамках євроінтеграційного процесу держави з питань, що нале-
жать до компетенції Кабінету Міністрів України;

3) знання Регламенту Кабінету Міністрів України та Програми діяльності Ка-
бінету Міністрів України.

4. Наявність лідерських навичок:
1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
2) стратегічне планування;
3) вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати 

одночасно кілька завдань;
4) ведення ділових переговорів;
5) досягнення кінцевих результатів.
5. Вміння приймати ефективні рішення:
1) аналіз державної політики;
2) наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання 

ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних).
6. Комунікації та взаємодія:
1) вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні ви-

ступи;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.
7. Управління змінами:
1) формування плану змін та покращень;
2) управління змінами та реакцією на них;
3) оцінка ефективності змін.
8. Управління організацією та персоналом:
1) організація роботи і контроль;
2) управління проектами;
3) управління якісним обслуговуванням;
4) мотивування;
5) управління людськими ресурсами.
9. Особистісні компетенції:
1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
3) системність;
4) інноваційність та неупередженість;
5) самоорганізація та саморозвиток;
6) вміння працювати в стресових ситуаціях.
10. Управління публічними фінансами:
1) знання основ бюджетного законодавства;
2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.
11. Робота з інформацією:
1) знання основ законодавства про інформацію;
2) вміння працювати в умовах електронного урядування.

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

від 9 листопада 2016 р. № 817-р 
Київ

Про передачу проїзної частини 
автомобільної дороги загального 
користування місцевого значення 

у власність територіальної громади 
с. Якушинці

Передати проїзну частину автомобільної дороги загального користуван-
ня місцевого значення С-02-03-12 (Стрий — Тернопіль — Кіровоград — 
Знам’янка) — Зарванці (км 0 + 000 — км 2 + 000) протяжністю 2 кілометри 
у с. Зарванці Вінницького району Вінницької області у власність територіаль-
ної громади с. Якушинці.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Оріхівським районним судом Запорізької області розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ «Державний ощадний банк Ук-
раїни» в особі філії – Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк»
до Зубенко Олени Павлівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Справа призначена слуханням на 10 годину 00
хвилин 15 листопада 2016 року за адресою: 70500, Запорізька обл.,
м. Оріхів, вул. Чумацька, 23. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута у її відсутність.

Суддя Л.С. Щербань

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє,
що Мірошніченко Світлана Володимирівна викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 15.11.2016 року о 15.40 годині
(м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, каб. 2), як відповідачка по ци-
вільній справі № 363/2893/16-ц за позовом ПАТ «Київобл -
енерго» до Мірошніченко Світлани Володимирівни про
стягнення заборгованості.

В разі неявки відповідачки в судове засідання справа буде
розглянута за наявними в ній матеріалами.

Суддя О. Д. Рудюк

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

організатором торгів Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАКУПІВЛІ ЮА»

Офіційне повідомлення 

ПАТ «Укртелеком»
До уваги абонентів — юридичних осіб!

ПАТ «Укртелеком» з 20 листопада 2016 року
впроваджує послугу «Зарубіжні хмарні сервіси» та
вводить у дію тарифи на користування цією послу-
гою.

Детальну інформацію про послугу та умови її
підключення можна отримати за телефоном Кон-
такт-центру 0-800-506-809 або на веб-сайті
www.b2b.ukrtelecom.ua.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Ми-
китюк Маргариту Миколаївну, 30.06.1988 року народ-
ження, що проживає за адресою: м. Чернівці, 1-й пров.
Хотинський, 1, кв. 13, як відповідача по справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначений на 15.11.2016 року о
10.30 годині у приміщенні Садгірського районного суду:
м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки в
судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсут-
ність за наявними матеріалами.

Суддя Мілінчук С.В.

Канівський міськрайонний суд викликає як відповідача
Козака Юрія Петровича по справі № 697/2228/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Козака Юрія Петровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в судове
засідання, яке відбудеться 15.11.2016 року о 09 год. 30 кв.
та 21.11.2016 року о 10 год. 30 хв. в приміщенні суду за
адресою: Черкаська область, м. Канів, вул. Леніна, 88.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи. У
разі неявки відповідача справа розглядатиметься за наяв-
ними матеріалами на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.М. Льон

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-
трян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, б. 64, каб. № 308) 15 листопада 2016 року о 10
годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позовом
Щербакова Ігоря Вадимовича до Чухрій Євгенії Олексан-
дрівни, Чуб Олени Олександрівни, Корнєвої Тетяни Васи-
лівни, Скрильникової Марини Сергіївни, Скрильникової
Валентини Єгорівни, Ходакова Владислава Миколайо-
вича про встановлення порядку користування земельною
ділянкою. Суд викликає як відповідачку Скрильникову
Марину Сергіївну.

Явка відповідачки у справі обов’язкова. У разі неявки
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя О. М. Дністрян

 
 Номера лотів Коротка назва лоту/номер кредитного договору 

Q4038192926b184- Q4038192926b263 Майно банку 
   
Місце проведення аукціону: http://www.prozorro.sale 
Дата проведення аукціону: 19.12.2016 р .  
Час проведення аукціону: Буде  надано  організатором  торгів  
Детальна інформація по лотам 
(параметри, забезпечення, початкова ціна, 
правила участі в аукціоні): 
 

 
http://torgi.fg.gov.ua:80/119671 
 

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВий КУР’ЄР12

оголошення

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає Мамі-
ашвілі Наталію Юріївну як відповідача по цивільній справі 
№ 2/577/1593/16 за позовом ПАТ «Акцент Банк» до Маміашвілі Наталії
Юріївни про стягнення боргу в судове засідання, яке відбудеться 30
листопада 2016 року о 08 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою:
Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. № 10, тел. 2-63-04.
При собі необхідно мати паспорт.

Суддя Т. А. Буток

Гоман Наталія Вікторівна, 01.01.1982 року народження, уродженка
м. Херсон, останнє відоме місце проживання: Херсонська область, Ска-
довський район, с. Вишневе, вул. Першотравнева, буд. №20/2, викли-
кається як відповідачка по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Судовий розгляд від-
будеться 05.12.2016 року о 09 год. в приміщенні суду за адресою: 
м. Скадовськ Херсонської області, вул. Мангубінська, 39. У разі неявки,
справа розглядатиметься за наявними доказами.

Суддя Н. І. Ведмідська

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області повідомляє, що 20
грудня 2016 року о 16.00 год. призначено до розгляду цивільну справу за позо-
вом ТОВ «Максіма Капітал» до Свириденка Сергія Ігоровича про стягнення ма-
теріальної шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки.

Свириденко Сергій Ігорович викликається в судове засідання як відповідач.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки до суду справа буде розглянута у від-
сутності відповідача.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи.

Адреса суду: вул. Гагаріна, 61/4, м. Корсунь-Шевченківський Черкаської об-
ласті.

Суддя Свитка С. Л.

ОГОЛОШЕННЯ
для визначення кандидатури організатора аукціону продажу майна Приватного підприємства «Ефф-Систем»
Ліквідатор ПП «Ефф-Систем», арбітражний керуючий Ковеза А.І., який діє на підставі постанови Господарського

суду Київської області від 04.08.2016 року в справі № Б8/056-12 та Закону України «Про відновлення платоспро-
можності боржника або визнання його банкрутом», оголошує конкурс для визначення організатора аукціону для
продажу майна (активів) ПП «Ефф-Систем» (08500, Київська область, м. Фастів, вул. Горького, буд. 1, кв. 20, код
ЄДРПОУ 31969268).

Умови проведення конкурсу:
відповідно до вимог ст. 49 ЗУ «Про відновлення платоспроможності або визнання його банкрутом», до участі

в конкурсі допускаються фізичні або юридичні особи, що мають ліцензію на проведення торгів, достатній, але не
менш як три роки, досвід проведення аукціонів.

Для участі в конкурсі претендент подає ліквідатору ПП «Ефф-Систем», арбітражному керуючому Ковезі А.І. на-
ступні документи:

заяву про участь у конкурсі із зазначенням повного найменування, реквізитів (місцезнаходження, телефон, те-
лефакс, електронна пошта, інші засоби зв’язку), форми власності та статусу підприємства (організації), складу
керівництва (прізвище, ініціали, посада), чисельності працівників, спеціалізації претендента, який виявив бажання
брати участь у конкурсі, копії установчих документів (статуту або засновницького договору) свідоцтва про дер-
жавну реєстрацію, довідки про включення до ЄДРПОУ, засвідчені підписом та печаткою керівника; документ, що
підтверджує наявність мережі філії по Україні, копія положення про філію (місцезнаходження, телефони, ПІБ ди-
ректора); інформацію про наявність власного видання загальнодержавного розповсюдження, а також найменшу
суму винагороди.

Організатором аукціону не може бути зацікавлена особа стосовно боржника, кредиторів та замовника аукціону.
Конкурсні пропозиції приймаються протягом десяти днів з дня розміщення оголошення в печатному органі.
Пропозиції мають бути направлені на адресу листування: 01042, м. Київ, бульвар Дружби Народів, 11, кв.17;

тел. для довідок (050) 462 09 40.
Замовник аукціону ліквідатор ПП «Ефф-Систем», арбітражний керуючий Ковеза А. І.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача по справі №408/5936/16-ц
(2/408/1235/16) за позовом Луганського обласного бу-
динку дитини №2 до Герман Ганни Сергіївни (28.01.1989
р.н., м. Ровеньки Луганської області), третя особа —
Служба у справах дітей Сєвєродонецької міської ради
Луганської області про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 22.12.2016 року о 16 го-
дині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

Суддя Є. О. Соболєв

Немирівський районний суд Вінницької області
викликає Сарбаша Андрія Григоровича як відпові-
дача по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17 листопада 2016
року о 9.00 годині за адресою: м. Немирів, вул. Шев-
ченка, 27, суддя Алєксєєнко В. М.

У випадку неявки відповідача в судове засідання
справу буде розглянуто без його участі на підставі
наявних доказів.

Кобеляцький районний суд Полтавської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 21 лис-
топада 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Кобе-
ляцького районного суду Полтавської області за
адресою: Полтавська область, м.Кобеляки, вул.
Шевченка, 16/25, Локотош Оксани Василівни (ос-
таннє відоме місце реєстрації: Полтавська обл., Ко-
беляцький р-н, с. Дрижина Гребля) як відповідача по
цивільній справі 
№ 532/1472/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Локотош Оксани Василівни про стягнення забор-
гованості.

Суддя Омельченко І. І.

Підозрюваній Колєсниковій Юлії Євгенівні,
10.04.1976 р.н., зареєстрованій за адресою: Харків-
ська область, Дергачівський район, с. Подвірки, вул.
Дзержинського, б. 12, кв. 26, відповідно до вимог
ст. ст. 133, 135 КПК України необхідно з’явитися
15.11.2016 о 10 год. 00 хв. до старшого слідчого в
ОВС - криміналіста слідчого відділу УСБУ в Харків-
ській області майора юстиції Купрієнка А. М. (м. Хар-
ків, вул. Мироносицька, 2) для допиту як
підозрюваного, відкриття матеріалів кримінального
провадження № 22014220000000297 та ознайом-
лення з ними.

Зіньківський районний суд Полтавської області викликає відповідача Кулініча Вя-
чеслава Володимировича, останнє відоме місце реєстрації та знаходження: Полтав-
ська область, Зіньківський район, с. Першотравневе, в судове засідання по цивільній
справі за позовом Крічевської Наталії Леонідівни до Кулініча Вячеслава Володими-
ровича про розірвання шлюбу. Судове засідання відбудеться 17 листопада 2016 року
об 11 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:м. Зіньків Полтавської області, вул.
Соборності, 2. В разі неявки справу буде розглянуто за Вашої відсутності.

Суддя С. Р. Должко

Запорізький районний суд Запорізької області викликає Гайдай Валентина Вален-

тиновича, 07.03.1984 р. н., як відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк» до Гайдай Валентина Валентиновича про стягнення заборгованості. Судове

засідання відбудеться 24.11.2016 р. об 11.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Іс-

томіна, буд. 10. Суддя Д. І. Сакоян. У разі неявки відповідача справа буде розглянута

за наявними у справі матеріалами з ухваленням заочного рішення.

Втрачений паспорт 

серія СО 274719, зареєстрований 

на ім’я Мадоян Лідії Григорівни, 

вважати недійсним 

з 01.11.2016. р.

Тернопільський міськрайонний суд викликає відповідача Кришталь Зо-
ряну Анатоліївну (останнє відоме місце проживання: бульвар Данила Га-
лицького, 5, кв. 44, м. Тернопіль) у судове засідання по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кришталь Зоряни Анатоліївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, розгляд якої відбудеться 23
листопада 2016 року о 15 год. 00 хв. в приміщенні Тернопільського міськ-
районного суду за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34.

Відповідач вправі подати заперечення проти позову із посиланням на до-
кази, якими воно обґрунтовується. У разі неявки відповідача до суду справу
буде розглянуто у його відсутності.

Суддя В. В. Ромазан

Ковпаківський райсуд м. Суми викликає відповідача Манджугу Яну Воло-
димирівну по цивільній справі № 592/7092/16-ц, провадження 2/592/2124/16
в судове засідання для розгляду цивільної справи за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Манджуги Яни
Володимирівни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться о 13.00 годині 21 листопада 2016 року в при-
міщенні Ковпаківського райсуду м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Першот-
равнева, 12, зал судового засідання № 7.

В разі неявки відповідача Манджуги Яни Володимирівни, справа буде роз-
глянута у її відсутність.

Суддя Л. М. Труханова

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що

29.09.2016 року ухвалено заочне рішення по цивільній справі 

№ 409/1924/16ц за позовом Публічного акціонерного товариства ко-

мерційного банку «Приватбанк» до Карп Анатолія Кириловича,

21.12.1962 р.н., про стягнення заборгованості за кредитним догово-

ром.

Суддя Третяк О. Г.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Поберій Микола Вікторович, 17.01.1971 р.н., що меш-
кає за адресою: Донецька область, м. Докучаєвськ, вул. Ватутіна, б. 3,
кв. 30, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необхідно
з’явитися 16.11.16, 17.11.16, 18.11.16 року у період часу з 09.00 до 18.00
години до першого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4а, для
проведення за вашою участю слідчих дій у кримінальному провадженні
№ 42016050000001063 за ч. 1 ст. 258-3 КК України - вручення вам пові-
домлення про підозру, повідомлення про зміну підозри, допиту як підоз-
рюваного, закінчення досудового розслідування та відкриття вам
матеріалів кримінального провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46,
47, 54, 278, 290, 291 КПК України.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми знаходиться цивільна
справа № 591/972/16-ц за позовом комерційний банк «Приватбанк» до Лу-
ніна Юрія Івановича про стягнення заборгованості.

Зарічний районний суд м. Суми у відповідності до ч. 9 ст. 74 ЦПК України
викликає до суду Луніна Юрія Івановича, останнє відоме місце проживання:
м. Суми, вул. Петропавлівська, б. 129, кв. 32, як відповідача по справі на 02
грудня 2016 року на 13-10 годину.

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

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

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області викликає За-
копай Юлію Володимирівну (останнє відоме місце проживання: Полтавська об-
ласть, м. Кременчук, вул. Декабристів, буд. 28, кім. 83) як відповідача в судове
засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «Кременчуцький сталеливарний
завод» до Закопай Юлії Володимирівни про стягнення заборгованості та визнання
особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 15 листопада 2016 року о 09 годині 00 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька,
37/49.

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

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засі-
дання.

Суддя Зоріна Д. О.

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за позо-
вом Гусарової Яни Анатоліївни до Каранда Сергія Олександровича про стягнення
аліментів на утримання неповнолітньої дитини.

Відповідач Каранда Сергій Олександрович, 01.03.1975 року народження, що
зареєстрований за адресою: Україна, Запорозька область, Запорізький р-н, смт
Кушугум, вул. Шевченка, буд. 86, викликається для участі у розгляді справи, що
відбудеться 14 листопада 2016 року о 16.30 годині в приміщенні суду за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 10, 16.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Шатілова Л. Г.

Октябрський районний суд м. Полтави викликає як відповідача Фесенка Ми-
хайла Васильовича (останнє відоме місце проживання якого: вул. Ю. Побєдонос-
цева, буд. 7, кв. 1, м. Полтава) по цивільній справі № 554/4488/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Фесенка
Михайла Васильовича про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке при-
значене на 25 листопада 2016 року о 13 год. 00 хв. Судове засідання відбудеться
у приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави, розташованого за адре-
сою: вул. Навроцького, 5, м. Полтава (зал судових засідань № 11). У разі неявки
у зазначену дату до суду, наступне судове засідання відбудеться 02 грудня 2016
року о 09 год. 00 хв. З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи. Згідно ч. 4 ст. 169 ЦПК
України у разі повторної неявки в судове засідання відповідача, повідомленого
належним чином, суд вирішує справу на підставі наявних у ній даних чи доказів
(постановляє заочне рішення). 

Суддя Л. В. Кулешова

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приват
Банк» до Пікуліної Тетяни Анатоліївни про стягнення заборгованості.
Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 302) для участі у розгляді справи по суті.

ПІКУЛІНА ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА, яка мешкає за адресою: 84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Чайковського, буд. 30, кв. 36, викли-
кається на 15 листопада 2016 року на 09 год. 15 хв.

Відповідачу 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 Фролова Н. М.

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів 
на користування надрами, відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку надання 

спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами зазначених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою геології
та надр України за адресою: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 12 грудня 2016 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Замовник - інститут геологічних наук нан України, м. київ, 01054, вул. 
о. гончара, 55-б

об’єкт – Будівництво багатофункціонального комплексу по вул. о. гон-
чара, 55-б в Шевченківському районі міста києва.

Мета проекту – будівництво багатофункціонального  комплексу для за-
безпечення мешканців міста житловими, офісними приміщеннями, місцями
для зберігання автотранспорту у відповідності з конструктивними та техніч-
ними вимогами, що відповідають діючим нормам і стандартам України:
— 55 житлових квартир загальною площею 9258,58 м2

— вбудовано-прибудованих офісних приміщень загальною площею
54,50 м2

— комор загальною площею 252,38 м2

— 3-х рівневого паркінгу загальною місткістю 60 м/м
— вбудованої трансформаторної підстанції.

показники оцінки рівнів екологічного ризику та безпеки життєдіяльності
населення планованої діяльності.

екологічна класифікація об’єкта (ек)
об’єкт не відноситься до «переліку видів діяльності та об’єктів, що ста-

новлять підвищену екологічну небезпеку», затвердженого постановою ка-
бінету Міністрів України від 28 серпня 2013 р. N808. 

санітарна класифікація об’єкта (ск)
об’єкт не підпадає під санітарну класифікацію дсп 173-96.
комплексна оцінка впливів проектної діяльності на навколишнє середо-

вище:
● на геологічне середовище – впливає в межах дозволених рівнів. перед-

бачається будівництво підпірної стінки та організований водовідвід ат-
мосферних опадів з території та ухилів у міський дощовий колектор; 

● на атмосферне повітря – впливає в межах дозволених рівнів. концентра-
ція забруднюючих речовин в атмосферному повітрі з вентиляційних сис-
тем паркінгу значно менша за нормативи гдк;

● на поверхневі та підземні води – не впливає. об’єкт – каналізований; 
● на ґрунти – не впливає; 
● на соціальне середовище – не впливає;
● техногенне середовище – впливає в межах дозволених рівнів;
● на флору – не впливає;
● на фауну – не впливає.

Залишкові впливи від проектованого об’єкта.
За умови реалізації всього комплексу заходів, передбачених даним про-

ектом і спрямованих на забезпечення нормативного стану навколишнього
середовища, при експлуатації багатофункціонального комплексу буде вияв-
лятися незначний залишковий вплив тільки на повітряне середовище та
водне середовище.

Зобов’язання Замовника щодо здійснення проектних рішень:
на всіх етапах проектування, будівництва і експлуатації об’єкта забезпе-

чити відповідність проектних рішень до норм і правил охорони навколиш-
нього середовища і вимог екологічної безпеки.

при експлуатації багатофункціонального комплексу по вул. о. гончара,
55-б в Шевченківському районі міста києва, негативного впливу на навко-
лишнє природне середовище та здоров’я людей завдаватися не буде.

екологічний ризик відсутній.

№ 
п/п 

Об’єкт надрокористування Початкова ціна 
продажу 
дозволу, 
тис. грн. 

Назва об’єкта 
користування 

Вид 
корисної 
копалини 

Вид 
користування 

надрами 

Місце  
розташування 

1 2 3 4 5 6 

1 
Крупецька-2 

ділянка 
геологічне 
вивчення 

пісок Хмельницька обл., 
Славутський р-н 

11,05 

2 Кунисівське 
родовище 

видобування суглинок Івано-Франківська обл., 
Городенківський р-н 

55,4 

 

Заява про екологічні наслідки
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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 12 год. 30 хв.
23.11.2016 року відбудеться слухання цивільної справи за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИВАТ-
БАНК» до Дубіни Раїси Миколаївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

У судове засідання викликаються відповідачі Дубіна Раїса Мико-
лаївна, Каштанова Катерина Володимирівна, останнє відоме місце
проживання: вул. Калініна (Калинова), 46, м. Знам’янка. У випадку
неявки відповідачів, справу буде розглянуто за їхньої відсутності за
наявними в ній матеріалами. Відповідачі зобов’язані повідомити суд
про причини своєї неявки.

Фастівський міськрайонний суд Київської області викли-
кає в судове засідання Карпусь Олексія Олексійовича як від-
повідача по цивільній справі №2/381/1413/16 за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Карпусь Олексія Олексійовича про
стягнення заборгованості.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена на
15 листопада 2016 року о 12.00 год. за адресою: Київська
область, м. Фастів, вул. І. Ступака, 25, каб. 18. Явка відпові-
дача в судове засідання обов’язкова. 

Головуючий суддя Ковалевська Л. М.

Цюрупинський районний суд Херсонської області викликає в
судове засідання на 2 грудня 2016 року о 09.30 год. як відпові-
дача Борецького Микиту Олександровича у справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цюрупинського
районного суду Херсонської області за адресою: м. Олешки, вул.
Поштова, 48.

У разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде роз-
глядатися за його відсутності за наявними в ній доказами.

Крім того, суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідо-
мити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Н. В. Заславець

Втрачену печатку 

для Договорів страхування

№ 7 ПрАТ «СК «УНІКА»,

ідентифікаційний 

код 20033533 

з 30.10.2016 р., 

вважати недійсною.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87545, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) роз-
глядає кримінальне провадження № 12015050000000491
відносно Фишера Максима Володимировича за підозрою
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ст. 366 ч. 1, ст. 368 ч. 3 КК України.

Обвинувачений Фишер Максим Володимирович, який
зареєстрований за адресою: Донецька область, місто
Новоазовськ, вул. Енгельса, 81/17, викликається на
10.30 годину 16.11.2016 року, на 09.00 годину
21.11.2016 року та на 09.00 годину 22.11.2016 року в ка-
бінет № 205 для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність на підставі документів, які
є в матеріалах справи.

Суддя Міхєєва І. М.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачів по справі 
№ 409/2315/16-ц за позовом ТОВ «Порше Лізинг Ук-
раїна» до Люлько Аліни Вадимівни, Люлька Євгена Ген-
надійовича про стягнення заборгованості та збитків
відповідно до Договору про фінансовий лізинг
№00009682 від 13.03.2014 року.

Судове засідання відбудеться 22.11.2016 року о 13.30
год. (резервна дата 06.12.2016 року о 13.30 год.) у залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі: Люлько Аліна Вадимівна,
останнє місце реєстрації: 2-й Лутугинський проїзд, буд.
30, м. Луганськ; Люлько Євген Геннадійович, останнє
місце реєстрації: кв-л Волкова, буд. 1, кв. 46, м. Лу-
ганськ.

У випадку неявки відповідачів справу буде розглянуто
за їхньої відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Кодимський районний суд Одеської області у ци-
вільній справі №503/1009/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного банку Комерційний банк
«ПриватБанк» до Коваленка Юрія Вікторовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
викликає відповідача Коваленка Юрія Вікторовича в
судове засідання, яке відбудеться 16 листопада 2016
року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Кодимського
районного суду за адресою: м. Кодима, пл. Пере-
моги, 1, Одеська область, 66000.

Кодимський районний суд пропонує відповідачу
Коваленку Юрію Вікторовичу подати письмові пояс-
нення або заперечення проти вказаного позову. В
разі неявки відповідача в судове засідання, справа
буде розглянута без його участі.

Суддя О. М. Сопільняк

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донець-
кої області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів,
231) розглядає цивільну справу за позовом Турленка
Олександра Станіславовича до Турленко Наталі
Дмитрівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка по справі Турленко Наталя Дмит-
рівна, останнє відоме місце проживання: м. Маріу-
поль, вул. Заворуєва, 9, кв. 131, викликається о 08
годині 30 хвилин 30 листопада 2016 року до суду,
кабінет № 12, 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 Іванченко А. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Мокоян Лаури Ваняовни до Агасяна
Левона Генрійовича та Мацей Лариси Володимирівни
про стягнення аліментів.

Відповідачі у справі Агасян Левон Генрійович та
Мацей Лариса Володимирівна, які мешкають за адре-
сою: смт Луганське Бахмутського району Донецької об-
ласті, вул. Хліборобів (Калініна), 46/3, викликаються на
09.45 годину 17 листопада 2016 року до суду, каб. 
№ 306, для участі у розгляді вказаної справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки. В разі
неявки відповідачів, відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК Ук-
раїни, справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. М. Павленко

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться цивільна справа 
№ 2/243/4400/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ставі-
нова О.О., Ставінова О.О. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 17.11.2016 року о
13.30 год. (додаткова дата — 21.11.2016 року о 08.00 год.)
у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Ставінова Олександра Олексійовича,
02.03.1960 р.н., адреса реєстрації: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Леніна, 136/16, обов’язкова.

Явка відповідача Ставінова Олексія Олександровича,
17.06.1983 р.н., адреса реєстрації: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Леніна, 136/16, обов’язкова. У разі неявки
відповідачів справу буде розглянуто без їхньої участі.

Відповідачам пропонується подати свої заперечення
проти позову та докази. При собі мати документ, що посвід-
чує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

Кодимський районний суд Одеської області у ци-
вільній справі №503/1247/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного банка Комерційний банк
«ПриватБанк» до Василовської Любові Василівни
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, викликає відповідачку Василовську Любов Ва-
силівну в судове засідання, яке відбудеться 24
листопада 2016 року об 11 год. 30 хв. у приміщенні
Кодимського районного суду за адресою: м. Кодима,
пл. Перемоги, 1, Одеська область, 66000.

Кодимський районний суд пропонує відповідачці
Василовській Любові Василівні подати письмові по-
яснення або заперечення проти вказаного позову.

В разі неявки відповідачки в судове засідання,
справа буде розглянута без її участі.

Суддя О. М. Сопільняк

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Чевонопольської Олени Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором 
№ 260/03/1-084 від 25.07.2007 року.

Відповідачка Червонопольська Олена Володими-
рівна, 14.06.1977 р.н., викликається на 18 листопада
2016 року на 14.00 годину до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі у роз-
гляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
(суддя Гаврилов В. А.) викликає в судове засідання як відповідачів:

Шкуратову Ольгу Володимирівну, Шкуратова Бориса Євгеновича,
Атаманову Юлію Борисівну, цивільна справа № 185/2884/16-ц за по-
зовом Державної іпотечної установи про стягнення заборгованості.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 17 листопада 2016 року о 14.30 год.

за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 407.
У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимо-

гами ЦПК України, може бути розглянута за їх відсутністю.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області знахо-
диться цивільна справа № 2/243/4403/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ра-
діонова М. І., Радіонової Г. О. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 17.11.2016 року о 13.15 год. (додаткова
дата 21.11.2016 року о 08.20 год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного
суду Донецької області за адресою: Донецька область, м Слов’янськ, вул. Добро-
вольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Радіонова Миколи Івановича, 06.06.1960 р.н., адреса реєс-
трації: Донецька область, м. Горлівка-11, вул. Кодемская, 9, є обов’язковою;

Явка відповідача Радіонової Галини Олексіївни, 29.06.1960 р.н., адреса реєс-
трації: Донецька область, м. Горлівка-11, вул. Кодемская, 9, є обов’язковою. У
разі неявки відповідачів справу буде розглянуто без їх участі.

Відповідачам пропонується подати свої заперечення проти позову та докази.
При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. До-
бропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Коновалової Ніни Іванівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором № 260/03.1-181 від 14.12.2007 року.

Відповідачка Коновалова Ніна Іванівна, 04.11.1955 р.н., викликається
на 18 листопада 2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи у відкри-
тому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з розглядом цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Довгаля Дениса Юрійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором, викликає
відповідача Довгаля Дениса Юрійовича, останнє відоме місце реєстра-
ції: м. Київ, вул. Лятошинського, 18, кв. 100, у судове засідання на 12
год. 30 хв. 13.01.2017 року, яке відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Київ, вул. П.Потєхіна, 14-а, каб. 38.

Суддя О. О. Колдіна

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 31 січня 2017
року о 12.00 год. у приміщенні суду: м. Нікополь, вул. Шевченка, 201,
під головуванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухатиметься ци-
вільна справа № 182/1853/16-ц, провадження № 2/182/2209/2016 за
позовною заявою ПАТ «Приват Банк» до Савенко Альони Володими-
рівни про стягнення заборгованості.

Відповідачці Савенко Альоні Володимирівні необхідно з’явитись в
судове засідання на вказаний час.

Вінницький районний суд Вінницької області викликає представника відпові-
дача: Горлівської спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням іноземних
мов Горлівської міської ради Донецької області в судове засідання по цивільній
справі № 128/3063/16-ц за позовом Тяпкіної Світлани Андріївни до Горлівської
спеціалізованої школи №1 з поглибленим вивченням іноземних мов Горлівської
міської ради Донецької області про визнання незаконним та скасування наказу
про звільнення, скасування запису в трудовій книзі та поновлення на роботі, яке
відбудеться 06.12.2016 року о 10.00 год. у приміщенні Вінницького районного
суду Вінницької області за адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29.

В разі неявки, справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя О. Б. Саєнко

Голосіївський районний суд м. Києва у зв’язку з розглядом цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Молоткова Михайла
Юрійовича, Молоткової Надії Олегівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором, викликає відповідача Молоткова Михайла
Юрійовича, останнє відоме місце реєстрації: м. Київ, пров. Керамічний,
9/5, кв. 30, у судове засідання на 12 год. 00 хв. 13.01.2017 року, яке
відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. П.Потєхіна,
14-а, каб. 38.

Суддя О. О. Колдіна

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 25 січня 2017
року о 09.00 год. у приміщенні суду: м. Нікополь, вул. Шевченка, 201,
під головуванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухатиметься ци-
вільна справа № 182/1858/16-ц, провадження № 2/182/32213/2016 за
позовною заявою ПАТ «Приват Банк» до Доценка Євгена Віталійовича
про стягнення заборгованості.

Відповідачу Доценку Євгену Віталійовичу необхідно з’явитись в су-
дове засідання на вказаний час.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 227/3941/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Трубецького Володимира Вікторовича про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач Трубецький Володимир Вікторович, 26.12.1980 р.н., викликається на 28
листопада 2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет
№15, для участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Київський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як
відповідачку Голобородько Наталію Костянтинівну в цивільній справі
за позовною заявою Голобородька Ігоря Миколайовича до Голобо-
родько Наталії Костянтинівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 30 листопада 2016 року о 10 год. 50
хв. у приміщенні Київського районного суду м. Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Варненська, 3 «б», зала № 206.

У разі неявки справа може бути розглянута за вашою відсутністю.
Суддя І. М. Пучкова

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що 25 січня 2017
року о 09.30 год. у приміщенні суду: м. Нікополь, вул. Шевченка, 201,
під головуванням судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухатиметься ци-
вільна справа № 182/4059/16-ц, провадження № 2/182/3199/2016 за
позовною заявою ПАТ «Приват Банк» до Павлика Олександра Костян-
тиновича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Павлику Олександру Костянтиновичу необхідно з’яви-
тись в судове засідання на вказаний час.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу 227/3936/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Дойчева
Іллі Олександровича про стягнення заборгованості за договором.

Відповідач Дойчев Ілля Олександрович, 09.08.1986 р.н., викликається на 24 листо-
пада 2016 року о 10.00 годині до Добропільського міськрайонного суду, кабінет №15,
для участі у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Гордєєву Дарію Володимирівну як
відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 06.12.2016 року о
12.30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за її відсутністю. Суд роз’яснює відпові-
дачу обов’язок повідомлення про причини неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Король Наталію Миколаївну як від-
повідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 06.12.2016 року о
15.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за її відсутністю. Суд роз’яснює відпові-
дачу обов’язок повідомлення про причини неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Руденка Анатолія Миколайовича як
відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 06.12.2016 року о
12.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює від-
повідачу обов’язок повідомлення про причини
неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Вишняка Володимира Петровича як
відповідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Судове засідання відбудеться 06.12.2016 року о
14.30 год. в приміщенні суду за адресою: м. Василь-
ків, вул. Шевченка, 8, каб. 304.

У разі неявки відповідача слухання справи відбу-
ватиметься за його відсутністю. Суд роз’яснює від-
повідачу обов’язок повідомлення про причини
неявки.

Суддя Г. М. Лебідь-Гавенко



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВиЙ КУР’ЄР14

оголошення
Сороківський Ігор Леонідович, 01.06.1952 р.н., останнє

відоме місце проживання якого с. Золота Поляна, Пологів-
ський район, Запорізької області, викликається в судове за-
сідання до Пологівського районного суду Запорізької
області як відповідач у цивільній справі №324/1507/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сороківського І. Л. про
стягнення заборгованості за кредитним договором, яке від-
будеться 23 листопада 2016 року о 09 год. 00 хв. у примі-
щенні Пологівського районного суду Запорізької області за
адресою: м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності (М.
Горького), 28. У разі неявки Сороківського І. Л. у судове за-
сідання справа буде розглянута в його відсутність з вине-
сенням заочного рішення.  

Cуддя Кацаренко І. О.

Глухівський міськрайонний суд Сумської області  ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 05 грудня
2016 року об 11.00 годині в приміщенні Глухівського
міськрайонного суду Сумської області за адресою:
Сумська область, м. Глухів, вул.Києво-Московська, 30,
Мамбік Лілію Миколаївну (останнє відоме місце реєс-
трації - Сумська обл., м. Глухів, вул. Червона Гірка буд.
25) як відповідача по цивільній справі № 576/1630/16-
ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мамбік Лілії
Миколаївни про стягнення заборгованості.

У разі вашої неявки справа буде розглядатися за від-
сутості відповідача.

Суддя А. О. Колодяжний

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

1. Чубець Олександра Володимировича, 24.12.1985
р.н., ІПН: 3140407292, у судове засідання як відпові-
дача по цивільній справі № 426/5920/15-ц за позов-
ною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чубець
Олександра Володимировича про стягнення заборго-
ваності, що призначена на 22 листопада 2016 року о
09.45 год.

2. Ковалевську Наталію Володимирівну, 04.06.1965
р.н., ІПН: 2389608106, у судове засідання як відпові-
дачку по цивільній справі № 426/5552/15-ц за позов-
ною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ковалевської
Наталії Володимирівни про стягнення заборгова-
ності, що призначена на 22 листопада 2016 року о
09.30 год.

3. Наумова Олександра Олександровича, 22.09.1974
р.н., ІПН: 2729315377, у судове засідання як відпові-
дача по цивільній справі № 426/5546/15-ц за позовною
заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Наумова Олександра
Олександровича про стягнення заборгованості, що
призначена на 22 листопада 2016 року о 09.15 год.

4. Токар Едуарда Олексійовича, 29.01.1977 р.н.,
ІПН: 2815314256, у судове засідання як відповідача
по цивільній справі № 426/2474/16-ц за позовною
заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Токар Едуарда
Олексійовича про стягнення заборгованості, що при-
значена на 22 листопада 2016 року о 09.00 год.

5. Чугай Леоніда Олександровича, 01.02.1964 р.н.,
ІПН: 2340721476, у судове засідання як відповідача
по цивільній справі № 426/5450/15-ц за позовною
заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чугай Леоніда
Олександровича про стягнення заборгованості, що
призначена на 22 листопада 2016 року о 10.00 год.

6. Пилипенка Євген Валерійовича, 24.07.1987 р.н.,
ІПН: 3198121132, у судове засідання як відповідача
по цивільній справі № 426/1900/15-ц за позовною
заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пилипенка Євген
Валерійовича про стягнення заборгованості, що при-
значена на 30 листопада 2016 року о 09.00 год.

7. Безсонова Сергія Миколайовича, 02.04.1980
р.н., ІПН: 2931212575, у судове засідання як відпо-
відача по цивільній справі № 426/5563/15-ц за по-
зовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Безсонова
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості,
що призначена на 30 листопада 2016 року о 09.15
год.

У разі неявки на вказані судові засідання, суд роз-
глядатиме справи без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя О. М. Попова

Недавній Анатолій Петрович, 22.02.1987 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації якого м. Пологи Запорізької області,
вул. І. Чеберка (Жовтнева), 23, викликається в судове засі-
дання до Пологівського районного суду Запорізької області
як відповідач у цивільній справі №324/1591/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Недавнього А. П. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться 23
листопада 2016 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Пологів-
ського районного суду Запорізької області за адресою: 
м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності (М. Горького),
28. У разі неявки Недавнього А. П. у судове засідання справа
буде розглянута в його відсутність з винесенням заочного
рішення. 

Суддя Кацаренко І. О.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання Мельника Дмитра Федоро-
вича на розгляд цивільної справи за позовом Єлізарова
Павла Олександровича до Мельника Дмитра Федоро-
вича про стягнення боргу за договором позики, який за-
реєстрований за адресою: вул. Інженерна, буд. 17, 
м. Умань Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 22 листопада 2016 року
об 11 год. 30 хв. у приміщенні Уманського міськрайон-
ного суду за адресою: м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута без
вашої участі за наявними в ній матеріалами.

Суддя Коваль А. Б.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає Дмитренка Дмитра Юрійовича, 23.08.1991 р.н.,
у судове засідання, яке відбудеться 14.11.2016 року
о 10.00 год. за адресою: м. Вінниця, вул.Грушев-
ського, 17 (зал №6), як відповідача у цивільній
справі № 127/20776/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Дмитренка Дмитра Юрійовича про
стягнення заборгованості. У випадку неявки відпо-
відача у судове засідання, справу буде розглянуто
за його відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Іщук Т. П.

ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що
втрачено бланки Полісів ОСЦПВВНТЗ:

Серія АЕ №№ 4490273; 6782886; 6769037;
6769039; 6772658; 6772659; 6772775; 6772710;
6780940; 6778472-6778474; 7716873; 6778980;
6778983-6778989; 4382065; 6780781; 7960411;
7960479; 7964976; 9549350; 7972951; 7714411;
7964408; 6135685; 9530917; 9530918; 6778359.

Серія АІ № 9822559.
Серія АК №№ 0680709; 0666292; 0673875;

0673840; 0666179.
Серія АІ №№ 5868891, після публікації вважати їх

недійсними.

Куликівський районний суд Чернігівської області викли-
кає як відповідача Чернишова Сергія Олександровича (ос-
таннє відоме місце реєстрації: 16300, Чернігівська область,
Куликівський район, смт Куликівка, вул. Миру, 51/11) для
участі у справі №737/987/16-ц, провадження №2/737/367/16
за позовом Батрака Костянтина Володимировича до Черни-
шова Сергія Олександровича про стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 28 листопада 2016 року о
10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: 16300,
Чернігівська область, Куликівський район, смт Куликівка,
вул. Шевченка, 3, каб. № 5, суддя Іванець С. В.

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без
поважних причин або неповідомлення про причини неявки,
справу буде розглянуто без вашої участі заочно за наявними
в ній доказами.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання як відповідачку Поліщук Те-
тяну Олександрівну по справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Поліщук Тетяни Олександрівни про
стягнення заборгованості, яке відбудеться
01.12.2016 року о 10 год. 45 хв. у приміщенні При-
дніпровського районного суду м. Черкаси за адре-
сою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 336.

Явка в судове засідання обов’язкова. В разі не-
явки відповідачки справа буде розглянута без її
участі.

Суддя О. М. Степаненко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2535/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до При-
валова Ігоря Микитовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21.11.2016 року о 08.30
год. (резервна дата на 05.12.2016 року о 08.30 год.) у
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Привалов Ігор Микитович,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, селище Ювілейне,
кв-л Шахтарський, буд. 12, кв. 76.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Уманським міськрайонним судом розглядається
цивільна справа за позовом Літинської Валентини
Олексіївни до Проноза Олега Леонідовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням по вул.
Котляревського, 10 в м. Умань Черкаської області.

Проноза Олегу Леонідовичу як відповідачу в за-
значеній справі необхідно з’явитись на її розгляд,
слухання якої призначено на 09.00 год. 29 листопада
2016 року за адресою: вул. Садова, 5, м. Умань Чер-
каської області.

Суддя Ребрина К. Г.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Вен-
тика Степана Йосиповича (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Львів, вул. Брюсова, 3), як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 2/463/1846/2016
(463/4090/16-ц) за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Приват Банк» до Вентика Степана Йосиповича
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 1 грудня 2016 р. о 16 год. 15 хв. у при-
міщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Леп-
кого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С. В.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що 7 грудня 2016 року о 09.45 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21 (каб. 31)
відбудеться розгляд справи за позовом Войцехів-
ського Анатолія Петровича до Публічного акціонер-
ного товариства «ПІРЕУС БАНК МКБ», третя особа -
Товариство з обмеженою відповідальністю «Литий
камінь» про визнання договору поруки недійсним.

В судове засідання викликається третя особа —
Товариство з обмеженою відповідальністю «Литий
камінь», 02090, м. Київ, вул. Харківське шосе, 19.

Суддя М. О. Шаховніна

Тернівський міський суд Дніпропетровської області викли-
кає до суду як відповідачку Антонюк Олену Іванівну (зареєс-
трована: вул. Голікова, буд. 47, м. Тернівка Дніпропетровської
області) у цивільній справі № 194/1072/16-ц за позовом Ста-
ніщевої Віри Василівни до Антонюк Олени Іванівни про усу-
нення перешкод в користуванні жилим будинком, шляхом
зняття з реєстраційного обліку. Судове засідання відбудеться
14 грудня 2016 року о 09 годині 00 хвилин у приміщенні Тер-
нівського міського суду Дніпропетровської області за адре-
сою: м. Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області про-
понує Антонюк Олені Іванівні надати письмові пояснення,
заперечення та всі наявні у неї докази у зазначеній справі. У
разі неявки в судове засідання відповідачки справа буде
розглянута за її відсутності за наявними в ній доказами.
Також суд роз’яснює відповідачці, що у разі неможливості
бути присутньою в судовому засіданні вона зобов’язана по-
відомити суд про причини неявки на це засідання.

Суддя І. П. Пономаренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (суддя О. О. Наумик) викликає в судові засідання,
які відбудуться за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломо-
носова, 157, корп. 2, каб. 19, як відповідачів по справі
за позовом ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості:

- Бояринову Ніну Дмитрівну, 11.06.1951 р.н., останнє
місце реєстрації: 85100, Донецька область, м. Костянти-
нівка, вул. Кар’єрна, 101, на 21.11.2016 року о 08.30 го-
дині;

- Сопіна Валерія Леонідовича, 13.05.1963 р.н., останнє
місце реєстрації: 85102, Донецька область, м. Костянти-
нівка, вул. Ціолковського, 38/10, на 23.11.2016 року о
08.45 год.

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

У разі неявки відповідачів у судові засідання справи,
згідно з вимогами ЦПК України можуть бути розглянуті
за їхньої відсутності.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області
викликає як відповідачів у судові засідання з роз-
гляду цивільних справ за позовами Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» м. Дніпро, які відбудуться у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвє-
родонецьк, бул. Дружби Народів, 19: 

18 листопада 2016 року 
о 13-20 год. Комарова Володимира Євгеновича

(Луганська область, м. Кадіївка, вул. Космічна,
12/10) (справа №428/10783/16-ц); 

о 13-30 год. Штефчук Анатолія Івановича (Луган-
ська область, м. Кадіївка, вул. Калініна, 24) (справа
№428/10784/16-ц);

25 листопада 2016 року
о 13-10 год. Ярмоленко Галину Антоніївну (Луган-

ська область, м. Кадіївка, пр. 50 років Жовтня, 6а/14)
(справа №428/10937/16-ц);

02 грудня 2016 року
о 14-00 год. Ігнатенка Сергія Олександровича (Лу-

ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Гвардій-
ський, 42а/9) (справа №428/7789/16-ц);

о 14-10 год. Хомутову Ольгу Миколаївну (Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, смт. Борівське, вул.
Танкістів Попових, 35) (справа №428/7835/16-ц);

о 14-20 год. Банченко Оксану Вікторівну (Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, пр. Хіміків, 1/29)
(справа №428/7837/16-ц);

о 14-40 год. Пригоду Світлану Олексіївну (Луган-
ська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Донецька,
46б/27) (справа №428/7836/16-ц).

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

Суддя І. О. Юзефович

Державна спеціалізована фінансова
установа «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву»
повідомляє про внесення змін до Порядку викорис-
тання власних коштів (коштів статутного капіталу)
Державної спеціалізованої фінансової установи
«Державний фонд сприяння молодіжному житло-
вому будівництву» в частині надання права на пере-
вагу в отриманні кредиту молодим сім’ям, в яких
один із членів сім’ї (чоловік або дружина) брали без-
посередню участь в антитерористичній операції
та/або у забезпеченні її проведення, а також сім’ям
молодих громадян, учасників антитерористичної
операції, що загинули у період проведення антите-
рористичної операції (рішення спостережної ради від
21 жовтня 2016 року №33).

Кредит за рахунок власних коштів Держмолодь-
житла надається на будівництво (реконструкцію) і
придбання житла молодим сім’ям та одиноким мо-
лодим громадянам (віком до 35 років), які згідно із
законодавством визнані такими, що потребують по-
ліпшення житлових умов.

Відсоткова ставка за користування кредитом вста-
новлена у розмірі 14,1% річних, кредит надається
терміном до 30 років, але не більше ніж до досяг-
нення позичальником пенсійного віку.

Більш детальну інформацію щодо отримання 
кредиту можна отримати на сайті —

http://www.molod-kredit.gov.ua/
або за тел.: (044)275-14-37.

В провадженні Зарічного районного суду м. Суми зна-
ходиться цивільна справа № 591/2777/16-ц, провад-
ження № 2/591/1602/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства акціонерний банк «Укргазбанк»
до Коваль Інни Леонідівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором, справу призначено до роз-
гляду на 09 год. 30 хв. на 02 грудня 2016 року за адре-
сою суду: м. Суми, вул. Академічна (Першотравнева),
буд. 13, каб. 505, головуючий суддя Бурда Б. В. (р.т.
0542-600-466).

Відповідно до ст. 74 ЦПК України Зарічний районний
суд м. Суми викликає в судове засідання як відповідача
гр. Коваль Інну Леонідівну, останнє відоме місце реєс-
трації та проживання: вул. Харківська, буд. 2/1, кв. 95, м.
Суми.

В разі неявки відповідача Коваль Інни Леонідівни
справа буде розглянута у її відсутності за наявними ма-
теріалами в справі.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Публічного
акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Хребтова
Олексія Сергійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Хребтов Олексій Сергійович, 26.10.1983
р.н., останнє місце реєстрації: 85013, Донецька область,
Добропільський район, м. Білозерське, вул. Будівельна,
30/9, викликається на 21.11.2016 року о 08.40 год. до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи
пропонується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викли-
кає Харланова Сергія Івановича, 12.01.1962 року на-
родження, останнє відоме місце проживання якого
за адресою: вул. Ю. Фучика, 21/3, м. Чернівці як від-
повідача у судове засідання по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «Приватбанк» до Харланова С. І. про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 16 листопада 2016
року о 09 год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого
районного суду, розташованого за адресою: м. Чер-
нівці, вул. Головна, 105, каб. № 2.

У разі вашої неявки в судове засідання, справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя І. В. Іщенко

Роздільнянський районний суд Одеської області повідом-
ляє відповідача Романюка Руслана Юрійовича, 08.06.1992
року народження, що 23 грудня 2016 року о 09 годині 00
хвилин в залі судового засідання Роздільнянського район-
ного суду Одеської області за адресою: Одеська область, 
м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А, відбудеться судове за-
сідання по цивільній справі № 511/2384/16-ц, провадження
№ 2/511/1035/16, за позовом Публічного Акціонерного То-
вариства Комерційного Банку «Приват Банк» до Романюка
Руслана Юрійовича про стягнення заборгованості по кре-
дитному договору.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу Ро-
манюку Руслану Юрійовичу подати пояснення, заперечення
та усі наявні у нього докази по справі особисто або через
представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути роз-
глянута за відсутністю відповідача Романюка Руслана Юрі-
йовича, або його представника за наявними у справі
доказами.

Суддя О. В. Іванова

Роздільнянський районний суд Одеської області повідом-
ляє відповідача Кобець Віталія Володимировича, 11.02.1980
року народження, що 23 грудня 2016 року о 09 годині 15
хвилин в залі судового засідання Роздільнянськоґо район-
ного суду Одеської області за адресою: Одеська область, 
м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А, відбудеться судове за-
сідання по цивільній справі № 511/2378/16-ц, провадження
№ 2/511/1029/16, за позовом Публічного Акціонерного То-
вариства Комерційного Банку «Приват Банк» до Кобець Ві-
талія Володимировича про стягнення заборгованості по
кредитному договору.

Роздільнянський районний суд пропонує відповідачу Ко-
бець Віталію Володимировичу подати пояснення, запере-
чення та усі наявні у нього докази по справі особисто або
через представника.

У разі неявки в судове засідання справа може бути роз-
глянута за відсутністю відповідача Кобець Віталія Володи-
мировича або його представника за наявними у справі
доказами.

Суддя О. В. Іванова

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська
буд. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до
Скрипник Марини Олександрівни про стягнення забор-
гованості.

Відповідачка Скрипник Марина Олександрівна,
25.03.1978 р.н., останнє місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Іловайськ, вул. Тітова, 21, викликається на
23.11.2016 року о 08.30 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення а також усі
наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити 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.
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Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Гречка Володимира Павловича як відповідача у судове за-
сідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/1965/16-ц
(провадження № 2/420/947/16) за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Гречка Володимира Павловича про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 28 листопада 2016 року о 09
год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 06 грудня 2016
року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського район-
ного 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 Д. С. Тарасов

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Барановського Сергія Васильовича,
08.07.1976 року народження, в судове засідання по
кримінальному провадженню № 1-кп/323/57/16 за
обвинуваченням Барановського Сергія Васильовича
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 263-1; ч. 2 ст. 28, 
ст. 113; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15 ст. 113 КК України, яке
відбудеться 21 листопада 2016 року о 13.00 год. в
приміщенні суду за адресою: Запорізька область, 
м. Оріхів, вул. Чумацька, 23, каб. № 12.

Суддя Плечищева О. В.

Тростянецький районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідачку ПАЩЕНКО Інну Олексан-
дрівну, 22.01.1990 р.н., у судові засідання в
цивільній справі № 588/1232/16-ц, провадження 
№ 2/588/609/16 за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
ПАЩЕНКО Інни Олександрівни про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 18.11.2016
року, о 09 год. 00 хв. 28.11.2016 року в приміщенні
суду за адресою: Сумська область, м. Тростянець,
вул. Миру, 9. У разі неявки відповідачки справа буде
розглянута за її відсутності.

Суддя М. В. Щербаченко

Полтавський районний суд Полтавської області, від-
повідно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викликає Филь
Олега Григоровича (зареєстрованого за адресою: вул.
Леніна (Соборна), буд. 18, кв. 25, с. Супрунівка, останнє
відоме місце проживання: вул. Леніна (Соборна), буд.
18, кв. 25, с. Супрунівка) в судове засідання як відпові-
дача, яке відбудеться в приміщенні Полтавського ра -
йонного суду Полтавської області за адресою: 
м. Полтава, вул. Європейська, 154-а о 13.00 год.
28.11.2016 року по цивільній справі № 545/2453/16-ц за
позовною заявою Яресько Івана Івановича до Филь
Олега Григоровича про визнання таким, що втратив
право на користування житлом.

Суддя О. О. Гальченко

Оржицький районний суд Полтавської області викли-
кає як відповідача Лисицю Анастасію Олександрівну,
06.03.1984 року народження, останнє відоме місце про-
живання: с. Чевельча, Оржицький район, Полтавської
області, у судове засідання по цивільній справі за позо-
вом Лисиці Віталія Миколайовича до Лисиці Анастасії
Олександрівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться
22 листопада 2016 року о 10 год. 00 хв. в приміщенні
Оржицького районного суду Полтавської області (ад-
реса: смт Оржиця, вул. Центральна, 74).

Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки відповідача справа буде розглянута без

її участі.
Суддя Грузман Т. В.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 16 лис-
топада 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Уман-
ського міськрайонного суду Черкаської області за
адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Коло-
менська, 18, Дученка Сергія Олексійовича (останнє
відоме місце реєстрації - Черкаська обл., Уманський
р-н, с. Старі Бабани, вул. Київська, буд. 9) як відпо-
відача по цивільній справі № 705/4864/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дученка Сергія
Олексійовича про стягнення заборгованості.

Суддя Мазуренко Ю. В.

Шевченківський районний суд міста Києва за ад-
ресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
05.12.2016 року о 12 год. 45 хв. як відповідача ПАТ
«Страхова компанія «ЕККО» за позовом Лисак Те-
тяни Вікторівни до Приватного акціонерного това-
риства «Страхова компанія «ЕККО» про стягнення
суми боргу.

Відповідач викликається у судове засідання, у разі
його неявки справа розглядатиметься у його відсут-
ність.

Суддя Рибак М. А.

Пирятинський районний суд Полтавської області
викликає Ізотова В’ячеслава Юрійовича (останнє ві-
доме місце проживання: пр-кт Металургів, 55, кв. 53,
м. Алчевськ, Луганська обл.) як відповідача, за по-
зовом Ізотової Т.І. до Ізотова В.Ю. про розірвання
шлюбу на 09 год. 00 хв. 21.11.2016 року за адресою:
м. Пирятин, вул. Соборна, 41, Полтавська область.

У разі неявки в судове засідання відповідача Ізо-
това В.Ю. справа буде розглянута у його відсутність.
Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Н. В. Нагорна

Харківський районний суд Харківської області ви-
кликає відповідача Морозюка Віталія Васильовича
на  судове засідання, яке відбудеться 14.12.2016
року о 10.30 по справі за позовом Педан Олени Ан-
дріївни до Морозюка Віталія Васильовича, третя
особа: Пісочинська селищна рада Харківського
району Харківської області, про стягнення аліментів
та позбавлення батьківських прав. У разі неявки від-
повідача без поважних причин, неповідомлення про
поважність причин неявки та ненадання заяви про
розгляд справи за його відсутності, справу буде роз-
глянуто у заочному порядку. 

Суддя І. В. Караченцев

Фрунзенський районний суд м. Харкова викликає на су-
дове засідання відповідачів Лапенко Галю Василівну, Ла-
пенка Павла Павловича, Лапенка Івана Павловича, Лапенко
Олександру Миколаївну, Лапенко Світлану Павлівну, Ла-
пенко Лілію Іванівну, Лапенко Інну Іванівну, Лапенко Оксану
Вікторівну на судове засідання 08.12.2016 року о 15.00 за
адресою: м. Харків, б-р Б. Хмельницького, 32/38 для участі
у розгляді цивільної справи за позовом Воробйова В.Є. про
визнання договору дійсним, поділ майна подружжя, ви-
знання права власності. У разі неявки відповідачів це ого-
лошення вважається належним повідомленням і справу
буде розглянуто за наявними в справі матеріалами. Відпо-
відачі у разі неявки з поважних причин зобов’язані повідо-
мити суд про ці причини.

Суддя І. В. Бондарева

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться 21
листопада 2016 року о 08.30 годині в приміщенні При-
луцького міськрайонного суду Чернігівської області
за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Кот-
ляревського, 62, Ситого Тараса Юрійовича (останнє
відоме місце реєстрації: Чернігівська обл., м. Прилуки,
вул. Гоголя, буд. 108, кв. 1) як відповідача по цивіль-
ній справі № 742/3182/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Ситого Тараса Юрійовича про стягнення
заборгованості.

Суддя Коротка А. О.

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає відповідача АЛІПЕР ВАСИЛЯ ВІКТОРО-
ВИЧА, 20.07.1971 р.н., який мешкає за адресою: Лу-
ганська область, м. Попасна, вул. Донецька, б.4а, у
судове засідання по цивільній справі № 423/2328/16-
ц за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Аліпер В.В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
що відбудеться 17 листопада 2016 року о 08 год. 30
хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Нетішинський міський суд Хмельницької області
(адреса: м. Нетішин, просп. Незалежності,12) викли-
кає в судове засідання, що відбудеться 14 грудня
2016 року о 08.30 год. Коковіну Олену Валентинівну,
останнє відоме місце проживання: м. Нетішин, вул.
Набережна, буд. 23, кв. 6, Хмельницької області, як
відповідача у справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»
до Коковіної Олени Валентинівни про стягнення за-
боргованості (головуюча у справі суддя Сопронюк
О. В.).

У випадку неявки відповідача, справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає ДП «Інформаційний центр» МЮУ та Рудниць-
кого Богдана Анатолійовича на розгляд справи за
позовом Кучмар Ольги Анатоліївни до Корольов-
ського ВДВС, ДП «Інформаційний центр» МЮУ, треті
особи: Кучмар Олексій Володимирович, Рудницький
Богдан Анатолійович про визнання права власності
на майно на 09 грудня 2016 р. о 12 год. 00 хв. за ад-
ресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 327.

Суддя Р. А. Галасюк

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/964/16-
ц за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Ільченка Андрія
Олександровича про стягнення заборгованості, ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 01 грудня
2016 року о 12 год. 00 хв. за адресою: вул. Франка,
29-А, м. Богуслав, Київської області, як відповідача
Ільченка Андрія Олександровича, 31 серпня 1982
року народження (зареєстрований по вул. Київська,
151, с. Медвин, Богуславського району, Київської
області).

Суддя В. М. Корбут

Нетішинський міський суд Хмельницької області
(адреса: м. Нетішин, просп. Незалежності, 12) ви-
кликає в судове засідання, що відбудеться 14 грудня
2016 року о 08.00 год. Панцюка Анатолія Олексан-
дровича, останнє відоме місце проживання: м. Неті-
шин, вул. Шевченка, буд. 2, кв. 23, Хмельницької
області, як відповідача у справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Панцюка Анатолія Олександровича
про стягнення заборгованості (головуюча у справі
суддя Сопронюк О. В.).

У випадку неявки відповідача, справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Заплавської Тетяни Григоріївни про
стягнення заборгованості. Відповідачка по справі За-
плавська Тетяна Григоріївна (зареєстрована за адресою:
м. Донецьк, пр. Ленінський, 116/72), викликається на 16
грудня 2016 року на 11.30 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С. С. Бабенко

Білокуракинський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання відповідача по справі № 409/2421/16-ц
за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до Серебрякової Лариси
Миколаївни про стягнення заборгованості та збитків відпо-
відно до кредитного договору № 50002873 від 26.12.2011 року.

Судове засідання відбудеться 24.11.2016 року о 13.30 год.
(резервна дата на 08.12.2016 року о 13.30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається як відповідачка Серебрякова Лариса Мико-
лаївна, останнє місце реєстрації: вул. Планова буд. 93, м. Лу-
ганськ.

У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто за її
відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Московський районний суд міста Харкова викли-
кає Гришненко Ганну Василівну як відповідачку по
цивільній справі № 643/12501/16-ц за позовом Фі-
латова Ігоря Вікторовича до Гришненко Ганни Васи-
лівни про звернення стягнення на майно в рахунок
погашення боргу, визнання права власності, у су-
дове засідання на 14.00 год. 18.11.2016 року, яке
відбудеться за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний,
38-Е, каб. 30, зал судових засідань №1. У разі неявки
справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Сиротников Р. Є.

Золочівський районний суд Львівської області викли-
кає Виросткова Євгенія Миколайовича, місце реєстрації
та проживання невідоме, як відповідача по справі 
№ 445/1538/16-ц за позовом Виросткової Галини Кази-
мирівни до Виросткова Євгенія Миколайовича про ро-
зірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 30.01.2017 року о 14.00
год. у приміщенні Золочівського районного суду Львів-
ської області (Львівська область, м. Золочів, бульвар
Сковороди, 5).

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа
згідно з вимогами ЦПК України, буде розглянута у його
відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя В. М. Сивак

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Заброднього Василя Мико-
лайовича 10.11.1952 р.н. в судове засідання, яке
призначене на 16.00 годину 21.11.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Заброднього Василя Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться за адресою: вул. Центральна 26а,
смт Більмак, Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Котляра С.А., останнє відоме місце проживання: 
м. Київ, вул. М. Малиновською, 32, кв. 69, як відпо-
відача по цивільній справі за позовом Гетьманської
І.Г. до Котляра С.А. третя особа: Служба у справах
дітей Оболонської РДА м. Києва про позбавлення
батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 19 грудня 2016 р. о
12 год. 00 хв. в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Оболонський районний суд м. Києва викликає як
відповідачку Швидку Оксану Сергіївну по цивільній
справі № 2/756/4251/16 за позовом Дорошенка
Олексія Григоровича до Швидкої Оксани Сергіївни
про розірвання шлюбу, розгляд якої призначено на
14.12.2016р. о 10.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб.
№18, суддя Жук М. В.

У разі неявки, справу буде розглянуто у відсут-
ності відповідачки.

Відповідач Гришенков Володимир Михайлович (останнє
відоме місце проживання вул. Б. Хмельницького, 8, 
м. Узин, Білоцерківський район, Київська область) виклика-
ється в судове засідання у справі № 700/873/16-ц за позовом
Гришенкової Олени Миколаївни до Гришенкова Володимира
Михайловича про розірвання шлюбу.

Справа призначена до судового розгляду на 10.00 годину
22 листопада 2016 року в залі засідань Лисянського район-
ного суду Черкаської області за адресою: вул. Кірова, 4, смт
Лисянка Черкаської області.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки від-
повідача до суду на вказану дату, справа буде розглянута
без нього за наявними в ній доказами.

Суддя І. О. Добриднюк

Артемівський міськрайонний суду Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Ковіко Оксани Анатоліївни про
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі № 219/7002/2016-ц Ковіко Оксана Ана-
толіївна, 16 червня 1972 року народження, проживає за адресою
вказаною в позовній заяві: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Яблочкова, буд. 38а, кв. 21 викликається на 14 листопада 2016
року на 09 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачці по даній справі пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачки, вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Сахна Павла Івановича, 30.05.1982 р.н., заре-
єстрованого: м. Конотоп, вул. Вирівська, 27, кв. 64, Сум-
ської області, як відповідача по цивільній справі 
№ 577/4041/16-ц (2/577/1465/16 р.) за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором в розмірі 13 564 грн. 95 коп., яке відбу-
деться 8 грудня 2016 року о 16 годині 00 хвилин в
приміщенні суду за адресою: Сумська область, м. Коно-
топ, вул. Садова, 8, Сумської області, кабінет № 1.

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

Суддя І. М. Семенюк

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає ци-
вільну справу №219/7361/16-ц; 2/219/3620/2016 за позовною за-
явою Гарбузової Ірини Володимирівни до Єнакіївської міської
ради про визнання права власності в порядку спадкування.

Відповідач по справі Єнакіївська міська рада (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве,
пл. Леніна, буд. 7) викликається 21 листопада 2016 року на 13
годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

Козелецький районний суд Чернігівської області ви-
кликає як відповідача Ковбасу Олександра Петровича,
17.08.1990 року народження, який проживає за адре-
сою: вул. Щорса буд. 21 с. Дешки, Козелецького району,
Чернігівської області, в судове засідання на 12 год. 20
хв. 21 листопада 2016 року за адресою: Чернігівська об-
ласть, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7 по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПриватБанк» до Ковбаси
Олександра Петровича про стягнення заборгованості. У
разі неявки в судове засідання цивільна справа буде роз-
глянута за вашої відсутності.

Суддя Анохін A. M.

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Стукало Світлану Сергіївну, 18.03.1985 р.н. про
те, що 23 листопада 2016 року о 08 год. 00 хв. у примі-
щенні Роменського міськрайонного суду Сумської об-
ласті за адресою: м. Ромни, Сумської області, вул.
Соборна 12, буде слухатися в судовому засіданні ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «Приватбанк» до Стукало Світлани
Сергіївни про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
Стукало Світлана Сергіївна вважається повідомленою
про час і місце розгляду справи і у випадку її неявки
справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя О. О. Євлах

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області знаходиться кримінальна справа № 1-кд/243/3/2016 за
дорученням 75-ого Суду першої інстанції з розгляду криміналь-
них справ Анатолійського округу м. Стамбул Турецької Респуб-
ліки про вручення судових документів обвинуваченій Сидоровій
Людмилі Юріївні.

В судове засідання, призначене на 17.11.2016 року о 13.00
год., яке відбудеться у приміщенні Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх), викли-
кається Сидорова Людмила Юріївна, 30.08.1983 р.н., адреса: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Ткаченка, 14, кв. 7.

Явка є обов’язковою! При собі мати документ з фотокарткою,
що посвідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідачів Кри-
вошапку Сергія Миколайовича (м. Луганськ, 
с. Ювілейне, пр. Шахтарський, б. 13, кв. 37) та
Шматко Наталію Ігорівну (м. Луганськ, вул. Бр. Сум-
ських, б. 27а) по цивільній справі №409/2319/16-ц за
позовом ПАТ «Альфа-Банк» про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 28.11.2016 р. (ре-
зервна дата 01.12.2016 р.) о 10.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Козелецький районний суд Чернігівської області ви-
кликає як відповідача Черняк Валентину Олександрівну,
06.04.1983 року народження, яка проживає за адресою:
вул. Зайцева буд. 76, кв. 24, м. Остер, Козелецького
району, Чернігівської області, в судове засідання на 12
год. 40 хв. 21 листопада 2016 року за адресою: Черні-
гівська область, смт Козелець, вул. Свято-Преображен-
ська, 7 по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Черняк Валентини Олександрівни про стяг-
нення заборгованості. У разі неявки в судове засідання
цивільна справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Анохін A. M.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 12 ЛИСТОПАДА

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0      -5        0    +5
Кіровоградська 0      -5      +1    +6
Полтавська 0      -5        0    +5
Дніпропетровська 0      -5      +1    +6
Одеська 0     +5      +8  +13
Миколаївська 0     +5      +6  +11
Херсонська 0     +5      +6  +11
Запорізька 0     +5      +6  +11
Харківська 0      -5      +1    +6
Донецька -1     +4      +3    +8
Луганська 0      -5      +1    +6
Крим +1     +6      +6  +11
Київ 0      -2      +3    +5

До відома аракчеєвих
від шашок: це вам не
«чапаєв»

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ЧЕСНА ГРА. Чемпіон світу з шашок міжнародний гросмейс-
тер Юрій Анікєєв подає позов до спортивного арбітражного су-
ду в Лозанні про скасування, на його думку, абсолютно неза-
конної дискваліфікації, повідомляє прес-служба Федерації ша-
шок України. 

Саме Юрій Анікєєв як чемпіон України має представляти на-
шу країну на чемпіонаті Європи з шашок-64 у Грузії, який стар-
тує у Тбілісі 12 листопада. Підтримку видатному українському
шашкістові надають Міністерство  молоді та спорту і національ-
на федерація. Вони обстоюють  чітку єдину позицію: у рішенні
правління IDF про дискваліфікацію не наведено жодного конк-
ретного порушення Юрієм Анікєєвим Статуту IDF або базового
принципу спорту Fair Play. Більше того, дії IDF прямо порушу-
ють статтю 10 Європейської конвенції про права і свободи лю-
дини. 

«Правління Міжнародної федерації шашок (IDF) незаконно і,
на моє глибоке переконання, виключно з політичних мотивів
дискваліфікувало видатного українського шашкіста, чемпіона
світу, капітана збірної команди України з шашок міжнародного
гросмейстера Юрія Анікєєва, — написав міністр  Ігор Жданов
на своїй сторінці у Фейсбуці. — Ми впевнені, що це рішення
правління IDF виключно політичне. Показово, що кворум у
правлінні становлять росіяни (президент Володимир Лангін та
ще 6 членів, у тому числі керівництво Федерації шашок Росії).
Мета цього рішення — спроба покарати Юрія Анікєєва за те,
що він патріот України, який ніколи не приховував і публічно
висловлював свою патріотичну громадянську позицію. Ця по-
зиція, вочевидь, не подобалася росіянам в IDF», — наголосив
міністр.

«Сотні спортсменів і любителів спорту в усьому світі, а це
представники Бразилії, Нідерландів, Німеччини, Росії, України,
Білорусі, Литви, Польщі та інших країн, висловили підтримку
Юрієві Анікєєву в його боротьбі за право брати участь у чем-
піонаті Європи і мати право вільно висловлювати свої думки —
фундаментальне право особи, закріплене Європейською кон-
венцією з прав людини», — наголошено в повідомленні ФШУ.
Попри  всі перешкоди, Юрій Анікєєв продовжує підготовку до
відповідального турніру і готовий обстоювати честь України,
роблячи внесок у розвиток інтелектуальних видів спорту. 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Оксана ГОЛОВКО,
Юрій САПОЖНІКОВ

(фото),
«Урядовий�кур’єр»

Нації вмирають не від ін-
фаркту, спочатку в них

відбирають мову. Ці слова ге-
ніальної української поетеси
Ліни Костенко 9 листопада
часто згадували на наших те-
ренах. У день пам’яті препо-
добного Нестора Літописця і
встановлений указом прези-
дента День української пи-
семності та мови знову було
сказано багато різних слів.
Були серед них і Слова. А го-
ловне — дії.

Зокрема Музей книги і
друкарства України та Мініс-
терство культури провели
вже традиційну VІІ щорічну
науково-практичну конфе-
ренцію «Українська писем-
ність та мова в манускриптах
і друкарстві».

Упродовж дня в музеї,
розташованому на території
Національного Києво-Печер-
ського історико-культурного
заповідника,  найкращі на-
уковці —працівники Музею
книги і друкарства України,
Національної бібліотеки Ук-
раїни ім. В.І. Вернадського,
Національного музею історії
України, Музею історії міста
Києва, Національного істори-
ко-культурного заповідника
«Чигирин», Інституту еконо-
міки і прогнозування НАН
України, Полтавського націо-
нального педагогічного уні-
верситету імені Володимира
Короленка, Національної
академії керівних кадрів
культури і мистецтв та чи-
новники від культури обгово-
рювали питання «мови та
книги» широко й глибоко.  Іш-
лося й про проект нової укра-
їнської абетки, виготовлення
рукописних книжок у Києво-
Печерському монастирі на-
прикінці 60-х — на початку
70-х років ХІ століття, пере-
кладацьку та редакторську
діяльність києво-печерських
книжників ХІ—ХІІІ ст., лавр-
ські книги у політико-право-
вій історії Гетьманату сере-
дини XVIII ст., про друкарню

Віленського братства Єв’є,
проблеми лінгвоциду україн-
ської мови в Канаді, видання
творів Івана Франка у фондо-
вій колекції Музею книги і
друкарства України, про
книгодрукування як основу
економічної діяльності цер-
ковних братств в Україні у
XVII ст. та багато іншого.

Утім,  специфічне середо-
вище мовників та книжників і
так розуміє  важливість виви-

щення української мови, по-
пуляризації досягнень наших
предків у цивілізаційному
розвитку людства.  Нині про-
блема в пробудженні свідо-
мості простих українців, про-
світі та зменшенні впливу
манкуртів і покручів. 

Напевне, і з цією метою під
час святкування у музеї, в іс-
торичній будівлі якого понад
триста років діяла монастир-
ська друкарня, зорганізували

майстер-класи для усіх охо-
чих, де можна було навчити-
ся каліграфії, опанувати мис-
тецтво книжкової графіки,
виготовити папір чи оздобити
обкладинку, використовуючи
техніку мармурування у на-
ших імпровізованих майстер-
нях. А шукачі пригод і таєм-
ничих скарбів, любителі най-
складніших загадок змогли
взяти участь у тематичних
квестах та іграх. 

Красномовно, що з про-
грамки святкування Дня ук-
раїнської писемності та мови
преподобний Нестор Літопи-
сець стримано чорно-біло за-
кликав: «Я на тебе чекаю!».
Наголос у цьому реченні ко-
жен може поставити сам. Ад-
же і нам ще багато треба про-
читати-зробити, і доброму
імені самого літописця ще на-
лежить боротися за своє очи-
щення від доважків москов-
ської брехні, вписаних імпер-
ською рукою у його найвідо-
міший твір. 

Олександр Рачковський показав як друкували в давнину 

Зробити папір власноруч — так здійснюється дитяча мрія

Репресованій і реабілітованій «ґ» та її 32 подругам з української абетки є ким пишатися

Бо ми тоді 
вже книжку друкували…

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ. Українців закликають
пишатися досягненнями

предків не лише 
у свята


