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«Україна вистояла. 
Ми розпочинаємо розвиток»
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр пообіцяв українцям відчутні результати 
від прогнозованого зростання економіки

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Минула середа в залі засі-
дань уряду розпочиналася 

словами-привітаннями Прем’єр-
міністра Володимира Гройсма-
на працівникам радіо, телеба-
чення та зв’язку з нагоди їхньо-
го професійного свята. Опісля він 

наголосив, що підвищенням міні-
мальної пенсії та заробітної пла-
ти українцям здійснюють ли-
ше перші кроки з посилення со-
ціальних стандартів. Сам Воло-

димир Гройсман прагне, щоб у 
кожному селі, селищі та місті на-
шої країни стан справ нормалізу-
вався. Оптимізму додали такі йо-
го слова: «Усе найгірше вже ми-

нуло. Ми вистоїмо у боротьбі за 
суверенітет і територіаль-
ну цілісність нашої країни, 
виграємо війну за розвиток 
національної економіки!

Голова Меджлісу кримськотатарського народу 
щодо очікувань від резолюції ООН про порушення 
прав людини в Криму окупаційною владою РФ 

5 7

Чорноморський шельф 
відкриє таємниці 

НАУКА. Сьогодні з Одеського порту відходить у рейс єдине 
вітчизняне науково-дослідне судно, яке веде пошук нафти й га-
зу на північно-західному шельфі Чорного моря. Геолого-геофі-
зичні дослідження судно розпочинає після трирічної перерви, 
йдеться в повідомленні Державної служби геології та надр. 
Простій корабля було зумовлено поточним ремонтом і доковим 
обстеженням. 

Південний регіон країни — найменш вивчений і один із найпер-
спективніших для наукових досліджень. А безпосередньо шельф 
Чорного моря освоєно лише на 4%, повідомляє Укрінформ. 

У планах Причорноморського державного регіонального ге-
ологічного підприємства на ділянці площею 6770 квадратних 
кілометрів, яка адміністративно межує з південною частиною 
Одеської області, заплановано провести комплексні геофізичні 
й геохімічні дослідження для виявлення й підготовки до пошуко-
во-розвідувального буріння перспективних об’єктів. Цим рейсом 
дослідного судна починається морський етап масштабних робіт.
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ЦИТАТА ДНЯ

РЕФАТ ЧУБАРОВ:

ЦИФРА ДНЯ

15% 
нових звернень по житлові субсидії 

із зареєстрованих у жовтні 
було направлено громадянами 

в електронному вигляді  

«Резолюція ООН 
надасть нам сили для 
того, аби послідовно 

обстоювати 
продовження 

санкцій, особливо 
на європейських 

майданчиках».

Амнезія в європейців 
чи все-таки в Путіна?

пАРТНЕРСТВО

На Харківщині проекти 
з енергоефективності 
набувають популярності 
за підтримки 
міжнародних організацій

«УК» дізнався, яких 
наслідків слід чекати 
у разі ухвалення закону 
«Про тимчасово окуповану 
територію України»

СВІЙ ЗА СВОГО

АКТУАЛЬНО. Глава держави-агресора вирішив, 
що нове — це призабуте старе, і знову почав озвучувати 
мантри кількарічної давності
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Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бурди
Сергія Станіславовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Бурда Сергій Станіславович викликається
до каб. № 18 суду на 21 листопада 2016 року о 08 годині
15 хвилин для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута у його відсутність за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна O. B.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/4029/16-ц
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Романа О.О. про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі Роман Олек-
сандр Олександрович, 21.02.1983 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул.
Коккінакі, буд. 65/1, кв.19, викликається до суду на 09 год.
00 хв. 21 листопада 2016 року (корп. №2, каб. №21), для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає як відповідача Ніколаєнка Олега Андрі-
йовича в судове засідання, яке відбудеться 21.11.2016
року о 10.00 годині в приміщенні Білгород-Дністров-
ського міськрайонного суду за адресою: Одеська об-
ласть, місто Білгород-Дністровський, вул. Військової
слави, 27 (зал судових засідань № 23), по цивільній
справі №495/6122/16-ц за позовом Желновач Лідії Ан-
дріївни до Ніколаєнка Олега Андрійовича про визнання
договору міни, зареєстрованого на товарній біржі дійс-
ним.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути
розглянута у вашу відсутність.

Суддя В. В. Мишко

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 22 лис-
топада 2016 року о 08.50 годині в приміщенні
Токмацького районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, буд. 28, Юрчака Артема Володимиро-
вича, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, Старобешівський район, с. Мар’янівка, вул.
Чекалова, б. 31, як відповідача в цивільній справі 
№ 328/3800/16-ц за позовом Юрчак Катерини Воло-
димирівни до Юрчака Артема Володимировича про
розірвання шлюбу.

Суддя Погрібна О. М.

Апеляційний суд Черкаської області викликає в
судове засідання як обвинуваченого Шушунова Вік-
тора Павловича, 30.07.1968 року народження, урод-
женця смт Цибулів Монастирищенського району
Черкаської області, зареєстрований: смт Цибулів,
вул. Бурди, 80, Монастирищенського району Черка-
ської області, фактично проживає за адресою: вул.
Куйбишева, 227, кв. 43, м. Донецьк.

Судове засідання відбудеться 21 листопада 2016
року о 14.30 годині в приміщенні апеляційного суду
Черкаської області за адресою: м. Черкаси, вул. Го-
голя, 316.

Суддя І.М. Гончарук

Оріхівський районний суд Запорізької області, що
розташований за адресою: 70500, Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає Козен-
цову Ірину Олексіївну як відповідача за позовом
Рамазанова Орхана Байрамалі огли до Козенцової
Ірини Олексіївни про розірвання шлюбу, в судове за-
сідання на 28.11.2016 року на 09.00 годину. У разі
неявки у судове засідання справа буде розглянута
за її відсутності за наявними у справах доказами.

Суддя Л.С. Щербань

Апеляційний суд міста Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПРИВАТБАНК» на заочне рішення
Дніпровського районного суду міста Києва від 04 серпня
2016 року по справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до
Ільєнко Тетяни Анатоліївни про cтягнення заборгова-
ності, відбудеться в приміщенні Апеляційного суду міста
Києва (вул. Солом’янська, 2а) 29 листопада 2016 року о
09 годині 30 хвилин. Головуючий суддя Левенець Б.Б.

У випадку явки, при собі мати паспорт або інший до-
кумент, який посвідчує особу.

Суддя Б.Б. Левенець

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє,
що 31 січня 2017 року об 11.00 год. у приміщенні
суду: м. Нікополь, вул. Шевченка, 201, під голову-
ванням судді Кобеляцької-Шаховал І.О., слухати-
меться цивільна справа № 182/3449/16-ц,
провадження № 2/182/2900/2016 за позовною за-
явою ПАТ «Приват Банк» до Дейкала Юрія Михай-
ловича про стягнення заборгованості.

Відповідачу Дейкалу Юрію Михайловичу необ-
хідно з’явитись в судове засідання на вказаний час.

Суддя Кобеляцька-Шаховал І. О.

Зіньківський районний суд Полтавської
області викликає Кравченка Сергія Володи-
мировича, 06.06.1974 р.н. (останнє відоме
місце проживання: місто Зіньків, вулиця
Червоноармійська, 6, Зіньківського району
Полтавської області) як відповідача в су-
дове засідання в цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Кравченка
Сергія Володимировича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 01 грудня
2016 року о 15 годині 30 хвилин в примі-
щенні Зіньківського районного суду Пол -
тавської області за адресою: Полтавська
область, місто Зіньків, вул. Соборності, 2,
Головуючий по справі суддя Дем’янченко
С.М.

Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки, справу буде розглянуто за вашої
відсутності. Відповідач зобов’язаний по-
відомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Суддя С.М. Дем’янченко 

Крюківський районний суд м. Кремен-
чука Полтавської області викликає в су-
дове засідання, що відбудеться в
приміщенні Крюківського районного суду
м. Кременчука (м. Кременчук, вул. Кра-
сіна, буд. 37/49) як відповідача Крупу Ві-
талія Васильовича, останнє відоме місце
реєстрації: Полтавська область, м. Кре-
менчук, вул. Суворова, буд. 49а, о 09 год.
30 хв. 21 листопада 2016 року по справі
за позовом Публічного акціонерного
банку комерційний банк «ПриватБанк» до
Крупи Віталія Васильовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Ваша явка є обов’язковою. У разі не-
явки у судове засідання справа буде вирі-
шена на підставі наявних у ній доказів у
вашу відсутність.

Суддя Степура А.А.

Добропільський міськрайонний суд До-
нецької області (85004, м. Добропілля, До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39А)
розглядає позовну заяву Публічного акціо-
нерного товариства КБ «ПриватБанк» до Аді-
лова Саміла Шахіновича про стягнення
заборгованості.

Відповідач Аділов Саміл Шахінович,
05.06.1979 р.н., останнє місце реєстрації: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Кома-
рова, 16, викликається на 21.11.2016 року о
09.00 год. до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропо-
нується надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по
справі.

У випадку неприбуття до судового засі-
дання відповідача, необхідно повідомити суд
про причини неявки, інакше справу буде роз-
глянуто у його відсутність на підставі наявних
у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Дарницький районний суд м. Києва ви-
кликає відповідача Денисенка Григорія
Григоровича, останнє місце реєстрації
якого: м. Київ, вул. Ревуцького, 34-А, кв.
99, в судове засідання, яке відбудеться
29.11.2016 року о 10 год. 15 хв. за адре-
сою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204,
для участі у судовому розгляді цивільної
справи за позовом ПАТ «СК «Провідна»
до Денисенка Григорія Григоровича про
відшкодування шкоди.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про ви-

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

Відповідач у випадку неявки в судове
засідання зобов’язаний повідомити суд
про поважність причини неявки.

Суддя О.М. Колесник

Дніпровський районний суд м. Дніпрод-
зержинська викликає у відкрите судове за-
сідання як відповідача на 08.30 годину 
28 листопада 2016 року Гребенчука Ігоря Бо-
рисовича, останнє місце проживання: м. Дніп-
родзержинськ, вул. Харківська, буд. 27, кв.
107, по справі за позовом Сахно Євгена Іго-
ровича до Гребенчука Ігоря Борисовича про
захист права власності, усунення перешкод у
здійсненні права користування та розпоряд-
ження житловим приміщенням шляхом
зняття з реєстраційного обліку.

Відкрите судове засідання по цивільній
справі відбудеться під головуванням судді
Лобарчук О.О. в приміщенні Дніпровського
ра йонного суду м. Дніпродзержинська за ад-
ресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петров-
ського , 166, 2 поверх, кабінет № 1. На
підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублі-
кування оголошення в пресі відповідач Гре-
бенчук І.Б. вважається повідомленими про
час і місце розгляду справи. У разі їх неявки
справу буде розглянуто за їх відсутності.

Суддя О.О. Лобарчук

Харківський районний суд Харківської області викликає Пи-
воварова Олександра Леонідовича як відповідача на судове за-
сідання по справі за позовом Клименок Миколи Івановича до
Пивоварова Олександра Леонідовича, третя особа: Бабаївська
селищна рада Харківського району Харківської області, про усу-
нення перешкод у користуванні власністю шляхом визнання
особи такою, яка втратила право користування житловим при-
міщенням, яке відбудеться 30.11.2016 року о 9.00 у приміщенні
Харківського районного суду Харківської області, каб. 16 (смт
Покотилівка, вул. Сковороди, 18). Явка є обов’язковою, за не-
явки відповідача справу буде розглянуто за його відсутності. 

Суддя Я.А. Шинкарчук

Запорізький районний суд Запорізької області викликає
у судове засідання, яке відбудеться 24 листопада 2016 року
о 10.00 годині в приміщенні Запорізького районного суду
Запорізької області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Істоміна,
37, Камєнських Людмилу Фанисівну (останнє відоме місце
реєстрації: Запорізька обл., Запорізький р-н, с. Смоляне,
вул. Центральна, буд. 21) як відповідача по цивільній справі
№ 317/2241/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ка-
мєнських Людмили Фанисівни про стягнення заборгова-
ності.

Суддя Яркіна С.В.

Вільшанський районний суд Кіровоградської області викликає
Даніву Олену Андріївну, яка зареєстрована за адресою: смт Віль-
шанка, вул. Зарічна, 10, Вільшанський район Кіровоградської
області, як відповідача в судове засідання у цивільній справі
№384/535/16-ц, провадження №2/384/182/2016 за позовом ПАТ
«АКЦЕНТ-БАНК» до Данівої Олени Андріївни про стягнення за-
боргованості на 15 годину 00 хвилин 23 листопада 2016 року за
адресою: вул. Миколи Лагонди, 5, смт Вільшанка Кіровоград-
ської області.

У разі неявки відповідача справа буде розглядатись за його
відсутності.

Суддя О.О. Сорокіна

Московський районний суд 
м. Харкова викликає Пивоваренка
Станіслава Сергійовича, 31.05.1984
р.н., як відповідача по цивільній
справі №643/10525/16-ц за позо-
вом Родіної Катерини Германівни
до Пивоваренка Станіслава Сергі-
йовича про стягнення аліментів.
Слухання справи призначено на
09.12.2016 р. об 11.30 у примі-
щенні Московського районного
суду м. Харкова за адресою: 
м. Харків, пр-т Ювілейний, 38-Є,
каб. 42.     Суддя М.В. Мамалуй
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 19 жовтня 2016 р. № 752-р
Київ

Про погодження передачі нерухомого майна 
у м. Охтирці в державну власність 

з віднесенням його до сфери управління
Служби безпеки

Погодитися з пропозицією Служби безпеки та Охтирської міської ради
(Сумська область) щодо передачі будівель (літер А, А1, А2; пд) та споруд
(літер Б, В, Г) по вул. Першотравневій, 20, у м. Охтирці, що розміщені на
земельній ділянці загальною площею 0,2917 гектара (кадастровий номер
5910200000:13:005:0003), в державну власність з віднесенням їх до сфери
управління зазначеної Служби.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 жовтня 2016 р. № 776-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, передбачених 

Міністерству освіти і науки на 2016 рік
1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України

здійснити у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених
Міністерству освіти і науки на 2016 рік у загальному фонді державного
бюджету, перерозподіл видатків у сумі 435 тис. гривень шляхом змен-
шення обсягу видатків розвитку за програмою 2201040 «Дослідження, на-
укові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними
цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових
кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової інфраструктури, на-
укових об’єктів, що становлять національне надбання, забезпечення діяль-
ності Державного фонду фундаментальних досліджень» та збільшення
обсягу видатків споживання за програмою 2201380 «Виконання зо-
бов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітниц-
тва».

2. Забезпечити:
Міністерству освіти і науки — погодження перерозподілу видатків, пе-

редбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету;

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

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 жовтня 2016 р. № 780-р
Київ

Про передачу нерухомого майна у власність 
територіальної громади м. Енергодара

Передати будівлю та споруди (реєстраційний номер 224105523125) по
вул. Курчатова, 11, у м. Енергодарі (Запорізька область), що розміщені на
земельних ділянках загальною площею 1,0539 гектара (кадастрові номери
2312500000:01:005:0074; 2312500000:02:008:0018), у власність територі-
альної громади м. Енергодара.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 жовтня 2016 р. № 784-р
Київ

Про передачу частини бюджетних 
призначень, передбачених Господарсько-
фінансовому департаменту Секретаріату 

Кабінету Міністрів України на 2016 рік
1. Відповідно до статті 21 Закону України «Про Державний бюджет Ук-

раїни на 2016 рік» передати частину бюджетних призначень, передбачених
Господарсько-фінансовому департаменту Секретаріату Кабінету Міністрів
України у загальному фонді державного бюджету (загальнодержавні ви-
трати) за програмою 0421010 «Заходи щодо оптимізації системи централь-
них органів виконавчої влади та скорочення кількості контролюючих
органів», у сумі 100,3 тис. гривень (видатки споживання, з них оплата праці
— 66,8 тис. гривень) Національному агентству з питань підготовки та про-
ведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з фут-
болу та реалізації інфраструктурних проектів за програмою 3107010
«Організаційне забезпечення підготовки та проведення в Україні фінальної
частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструк-
турних проектів» для здійснення заходів, пов’язаних з його реорганізацією.

2. Забезпечити:
Міністерству інфраструктури — погодження з Комітетом Верховної Ради

України з питань бюджету передачі частини бюджетних призначень;
Міністерству фінансів — внесення відповідних змін до розпису держав-

ного бюджету;
Державній казначейській службі — перерахування бюджетних коштів

відповідно до переданих бюджетних призначень.
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 2 листопада 2016 р. № 794-р
Київ

Про підписання Угоди між Урядом України 
та Управлінням ООН з обслуговування 

проектів (ЮНОПС) про відкриття 
Офісу ЮНОПС в Україні

Схвалити проект Угоди між Урядом України та Управлінням ООН з об-
слуговування проектів (ЮНОПС) про відкриття Офісу ЮНОПС в Україні.

Уповноважити Міністра з питань тимчасово окупованих територій та
внутрішньо переміщених осіб Черниша Вадима Олеговича на підписання
зазначеної Угоди.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 2 листопада 2016 р. № 804-р
Київ

Про перерозподіл деяких видатків 
державного бюджету, 

передбачених Міністерству оборони 
на 2016 рік 

1. Відповідно до частини восьмої статті 23 Бюджетного кодексу України
здійснити в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбаче-
них Міністерству оборони на 2016 рік у загальному фонді державного бюд-
жету, перерозподіл видатків шляхом зменшення обсягу видатків
споживання та збільшення обсягу видатків розвитку за програмами:

2101020 «Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка
військ» у сумі 403700 тис. гривень;

2101150 «Розвиток озброєння та військової техніки Збройних Сил Ук-
раїни» у сумі 500000 тис. гривень;

2101190 «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців
Збройних Сил України» у сумі 100000 тис. гривень.

2. Забезпечити:
Міністерству оборони — погодження перерозподілу видатків держав-

ного бюджету, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Коміте-
том Верховної Ради України з питань бюджету;

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

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення
Краснолиманським міським судом Донецької області

(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до
Козлова Михайла Васильовича про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач Козлов Михайло Васильович викликається
до каб. № 18 суду на 22 листопада 2016 року о 10 годині
45 хвилин для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача, справа
буде розглянута в його відсутність за наявними дока-
зами.

Суддя Бікезіна О. В.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Абдуллаєва Максуда Мурада огли, ос-
таннє відоме місце проживання якого: м. Київ, вул.
Градинська, 20, кв. 358, у судове засідання, яке при-
значене на 02.02.2017 року о 10 год. 00 хв., для роз-
гляду справи за позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України до Абдуллаєва М.М. огли
про відшкодування шкоди в порядку регресу. Адреса
суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О. В.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викликає
в судове засідання по справі за позовною заявою Кири-
ленко Анастасії Миколаївни як представника позивача
Медведської Марини Вікторівни до Медведського Сергія
Володимировича про визначення часток у праві спільної
власності та встановлення порядку користування спіль-
ним майном, як відповідача Медведського Сергія Воло-
димировича, яке відбудеться 24.11.2016 року об 11 год.
30 хв. у приміщенні Придніпровського районного суду: 
м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 319.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розгля-
нута без участі відповідача.

Суддя В. В. Шипович

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Крамського Олексія Миколайо-
вича в судове засідання, яке відбудеться 21.11.2016
року о 12 год. 45 хв. у складі головуючого судді Гри-
невича B.C. (зал с/з № 38, вул. Грушевського, 17, 
м. Вінниця), по цивільній справі №127/20963/16-ц за
позовною заявою Крамської Надії Павлівни до Крам-
ського Олексія Миколайовича про розірвання
шлюбу. У випадку неявки, справа буде розглянута
без участі відповідача.

Суддя Гриневич В. С.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жи-

лянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позо-

вом Дровніної Г.Д. до Дровніна В.В. про розірвання

шлюбу, викликає відповідача Дровніна Віктора Вік-

торовича в судове засідання на 18.01.2017 р. об 11

год. 20 хв. та повідомляє, що в разі неявки справа

буде розглянута в його відсутність.

Суддя Ул’яновська О. В.

Машівський районний суд Полтавської області викликає
Новрузова Рашіда Усуб огли (останнє відоме місце прожи-
вання: с. Павлівка Машівського району Полтавської об-
ласті) як відповідача в судове засідання в цивільній справі
за позовом Новрузової Ольги Миколаївни до Новрузова Ра-
шіда Усуб огли про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 00 хв. 8 грудня
2016 року в приміщенні суду за адресою: смт Машівка, вул.
Незалежності, 116 Полтавської області.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, справу буде
розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя С. В. Кравець

Жовтневий районний суд Миколаївської області по-
відомляє, що 3 листопада 2016 року судом було вине-
сено заочне рішення по цивільній справі № 2/477/780/16
за позовом Дубицької Євгенії Савівни до Волкової Майї
Петрівни та Іманова Талєхи Али огли про визнання
особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб.
№ 6.

Суддя А. А. Саукова

Кваліфікаційний сертифікат

АР № 001293, виданий на ім’я інженера-проекту-

вальника Сіненко Світлани Юріївни 23.07.2012 року, 

вважати втраченим.

Втрачений судновий квиток серії СБ № 037035,

зареєстрований на Баучкіна Олега Олександровича, 

вважати недійсним.

Печенізький районний суд Харківської області викликає Лобазову Ма-
рину Василівну, яка мешкає за адресою: м. Харків, вул. Кандаурова, 41-а,
як відповідачку по справі 633/294/16-ц за позовом Чугуївської місцевої про-
куратури Харківської області в інтересах держави в особі Мартівської сіль-
ської ради Харківської області, ДП «Чугуєво-Бабчанське лісове
господарство» до Лобазової Марини Василівни про стягнення заборгова-
ності по сплаті за користування лісовими ресурсами, розірвання договору,
на судове засідання 28.11.2016 р. о 10.30 год. за адресою: Харківська об-
ласть, смт Печеніги, вул. Незалежності, 48а.

У разі неявки, справа розглядатиметься за наявними доказами без вашої
участі на підставі ч. 9 ст. 74, ст. 169 ЦПК України.

Якщо явка неможлива з поважних причин, особа, що викликається, зо-
бов’язана повідомити про це суд завчасно.

Суддя В. А. Смирнов

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє, що 21.11.2016 року о
14 год. 30 хв. розглядатиметься цивільна справа № 755/11933/16-ц за по-
зовом Лазаренко Ганни Володимирівни в інтересах Васильєва Микити Сер-
гійовича до Васильєва Сергія Івановича, треті особи: Служба у справах дітей
Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації, Київська місцева
прокуратура №4, про позбавлення батьківських прав.

Васильєв Сергій Іванович, останнє відоме місце реєстрації: 99805, АР
Крим, м. Севастополь, с. Орлине, вул. Коцюби, 7, викликається в судове за-
сідання як відповідач.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута на підставі наявних в
матеріалах справи доказів.

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

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає кримінальне провадження, вне-
сене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015050000000173
від 9 квітня 2015 року, за обвинуваченням Кожемяки Романа Івановича, Гури
Сергія Олексійовича, Черних Світлани Сергіївни, Арестова Юрія Вікторовича,
Мельника Романа Володимировича та Виноградова Владислава Вікторовича
за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачені по справі: Кожемяка Роман Іванович (останнє відоме суду
місце проживання за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Барикадна,
буд. 7, кв. 1), Гура Сергій Олексійович (останнє відоме суду місце прожи-
вання за адресою: Донецька обл., м. Вуглегірськ, вул. Харківська, буд. 29),
Черних Світлана Сергіївна (останнє відоме суду місце проживання за адре-
сою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Айвазовського, буд. 16), Арестов Юрій
Вікторович (останнє відоме суду місце проживання за адресою: Донецька
обл., м. Єнакієве, вул. Чубаря, буд. 166), Мельник Роман Володимирович
(останнє відоме суду місце проживання за адресою: Донецька обл., м. Єна-
кієве, вул. Комуністична, буд. 51, кв. 4) та Виноградов Владислав Вікторович
(останнє відоме суду місце проживання за адресою: Донецька обл., м. Єна-
кієве, вул. Леніна, буд. 213) викликаються 29 листопада 2016 року на 10
годину 00 хвилин до Артемівського міськрайонного суду Донецької області
для проведення підготовчого судового засідання по вказаному криміналь-
ному провадженню.

У випадку неприбуття обвинувачені зобов’язані повідомити суд про при-
чину неявки. Поважні причини неприбуття на виклик суду передбачені 
ст. 138 КПК України, а наслідки такого неприбуття за викликом суду —
ст.ст. 139, 323 КПК України.

Головуючий суддя Конопленко О. С.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/4213/2016
за позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб
на здійснення ліквідації ПАТ «ВіЕйБі Банк» до Хитро Тетяни Миколаївни про
звернення стягнення на предмет іпотеки в рахунок погашення заборгованості
за кредитним договором. Відповідачка в справі: Хитро Тетяна Миколаївна,
останнє відоме місце мешкання якої: м. Горлівка, вул. Дивногорська, будинок
10, квартира 45, викликається до суду на 2 грудня 2016 року о 13 годині 00
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя М. О. Гусинський

Соснівський райсуд м. Черкаси викликає в судове засідання як від-
повідачку Полянську Тетяну Григорівну, останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Горлівка, проспект Перемоги, 22, кв. 56,
по цивільній справі за позовом Тигнеренка Романа Васильовича до
Полянської Тетяни Григорівни, третя особа: Орган опіки та піклування
Черкаської міської ради, про позбавлення батьківський прав та стяг-
нення аліментів.

Судове засідання відбудеться 01.12.2016 року о 09.30 год. у примі-
щенні Соснівського районного суду м. Черкаси за адресою: м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, кабінет № 211.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розглядатися без участі
відповідачки.

Суддя В. А. Романенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 2/243/4115/2016 за позовом Горобця Олега Євгеновича до
Белозьорової Ганни Леонідівни про розірвання шлюбу. Останнє відоме
місце проживання відповідачки Белозьорової Ганни Леонідівни: До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул. Прилужна, буд. 10.

Відповідачка викликається до суду на 23 листопада 2016 року о 08
год. 00 хв. для участі в судовому засіданні.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття в судове засідання, відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за її відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Втрачено свідоцтво про право власності на нерухоме майно,
серія САЕ № 674494, видане 27.06.2012 року Виконавчим комітетом Криво-
різької міської ради в Дніпропетровській області, місті Кривий Ріг, а також
витяг про державну реєстрацію прав, серія СЕЕ № 878949, номер ви-
тягу: 34800002, видане 11.07.2012 року Комунальним підприємством Дніпро-
петровської обласної Ради «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» у місті
Кривий Ріг, реєстраційний номер: 636504, номер запису: 3381 в книзі: 8Н-381
на ім’я Публічного акціонерного товариства «ЕРСТЕ БАНК»;

Тип об’єкта: нежиле приміщення;
Адреса об’єкта: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, проспект Гагаріна,

будинок 14, приміщення 2;
Опис об’єкта: нежиле приміщення відділення банку після реконструкції не-

житлових приміщень магазину продовольчих товарів, вбудоване в перший по-
верх житлового будинку, загальною площею 143,6 кв. м.

Документи вважати недійсними.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» до Беляєва Ва-
силя Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі — Беляєв Василь Васильович, проживає за адресою:
86491, Донецька область, Бахмутський район, смт Ольховатка, вул. Петров-
ського, буд. 123, викликається в судове засідання, призначене на 11 год.
00 хв. 06.12.2016 р. до суду, каб. № 213, для участі в розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов та відповідні
докази. У випадку неможливості прибуття, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки. За інших обставин розгляд справи відбудеться в
його відсутність.

Суддя Чопик О. П.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») розглядає позовну
заяву Подольної Алли Ігорівни до Магеррамової Етар Алтай кизи про від-
шкодування шкоди, спричиненої пошкодженням майна.

Відповідач Магеррамова Етар Алтай кизи, 1996 року народження, останнє
місце реєстрації: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Свердлова, 71,
викликається на 25.11.2016 року о 09.30 год. до Добропільського міськра -
йонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пуш-
кіна, 4) розглядає цивільну справу за позовною заявою Шкильової Марії Гри-
горівни, Шкильова Олександра Геннадійовича до Шкильова Дмитра
Олександровича про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням. Відповідач Шкильов Дмитро Олександрович,
10.11.1991 року народження, який зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Авдіївка, вул. Гагаріна, буд. 6, кв. 18, викликається на 25.11.2016 р.
о 14 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважається повідом-
леним про дату, час і місце розгляду справи, і в разі неявки до суду, справа
може бути розглянута за його відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області викликає в су-
дове засідання, яке відбудеться 2 грудня 2016 року о 12.00 год. за адресою:
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 19, за дорученням
№233/5570/16-ц білоруського суду про вручення судових документів та
допит Іванова Дмитра Вікторовича по справі за позовом Відділу освіти,
спорту та туризму Оршанського райвиконкому до Шамановської О.В., Іва-
нова Д.В. про стягнення витрат на утримання дитини, яка знаходиться на
державному забезпеченні, як відповідача: Іванова Дмитра Вікторовича, ос-
таннє місце проживання: вул. Войкова, 88, м. Макіївка, Донецька область.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази на їх підтвердження.

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

Суддя О. О. Наумик

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пуш-
кіна, 4) розглядає цивільну справу за заявою Органу опіки та піклування Сели-
дівської міської ради, заінтересовані особи: Голік Любов Прокопівна,
Камишівський психоневрологічний інтернат, про звільнення опікуна від опікун-
ських повноважень. Заінтересована особа: Голік Любов Прокопівна, яка зареєс-
трована за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Волкова, буд. 14, кв.
37, викликається на 29.11.2016 р. об 11 год. 30 хв. до суду, для участі у розгляді
справи по суті.

Заінтересованій особі пропонується надати свої заперечення щодо заяви та
докази. У випадку неприбуття заінтересованої особи до суду вона повинна пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

З опублікуванням оголошення про виклик, заінтересована особа вважається
повідомленою про дату, час і місце розгляду справи і у разі неявки до суду,
справа може бути розглянута за її відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пуш-
кіна, 4) розглядає цивільну справу за заявою Органу опіки та піклування Сели-
дівської міської ради, заінтересовані особи: Ковальова Євдокія Миколаївна,
Камишівський психоневрологічний інтернат, про звільнення опікуна від опікун-
ських повноважень. Заінтересована особа: Ковальова Євдокія Миколаївна, яка
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Горлівка-24, вул. Бессонова,
буд. 17, кв. 141, викликається на 29.11.2016 р. о 10 год. 30 хв. до суду, для участі
у розгляді справи по суті.

Заінтересованій особі пропонується надати свої заперечення щодо заяви та
докази. У випадку неприбуття заінтересованої особи до суду вона повинна пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності.

З опублікуванням оголошення про виклик, заінтересована особа вважається
повідомленою про дату, час і місце розгляду справи і у разі неявки до суду,
справа може бути розглянута за її відсутності.

Суддя Владимирська І. М.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4)
розглядає цивільну справу за позовом Коваленка Володимира Володимировича до Бо-
родавкіної Олени Миколаївни, Шевченко Наталії Андріївни, Шевченко Ілони Роджевни,
Шевченко Ельвіри Андріївни, Данильченко Альбіни Андріївни, Шевченко Тетяни Васи-
лівни, третя особа: Орган опіки та піклування Селидівської міської ради, про визнання
осіб такими, що втратили право користування житловим приміщенням. Відповідачі у
справі: Бородавкіна Олена Миколаївна, Шевченко Наталія Андріївна, Шевченко Ілона
Роджевна, Шевченко Ельвіра Андріївна, Данильченко Альбіна Андріївна, Шевченко Те-
тяна Василівна, які зареєстровані за адресою: Донецька область, м. Селидове, вул. Чай-
ковського, буд. № 54, викликаються на 29.11.2016 р. о 08 год. 30 хв. до суду, для участі
у розгляді справи по суті. Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачів до суду вони повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідомленими
про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду, справа буде розглянута за
їхньої відсутності. Суддя Владимирська І. М.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «Кредобанк» до Колесникова Ві-
талія Анатолійовича, Колесникової Анастасії Анатоліївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Колесников Віталій Анатолійович, 10 травня 1986 року народження,
Колесникова Анастасія Анатоліївна, 18 травня 1986 року народження,
викликаються на 09 грудня 2016 року о 09.00 годині до суду, каб. 
№ 8, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Пікалова Н.М.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відповідача Степанюк
Аллу Леонідівну, останнє відоме місце проживання якої: м. Київ, вул. Ур-
лівська, буд. 38, кв. 534, в судове засідання, яке відбудеться 09 грудня 2016
року о 12.00 годині за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для
участі у судовому розгляді цивільної справи за позовом ПАТ «ВБР» до Сте-
панюк Алли Леонідівни про стягнення заборгованості.

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

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

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідомити
суд про поважність причини неявки.

Суддя В.В. Даниленко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Радянська, буд. 39а) розглядає цивільну справу 
№ 227/3589/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Сироватки Світлани Леоні-
дівни про стягнення заборгованості.

Відповідач Сироватка Світлана Леонідівна, 11 травня 1965 року народження,
що мешкає за останньою відомою адресою: м-н Юбілейний, 4/39, м. Харцизьк,
Донецької області, викликається до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області як відповідач по цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Сироватки Світлани Леонідівни про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться 21.11.2016 року о 09.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова (Радянська), 39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С.А. Притуляк
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У провадженні Слов’янського міськрайонного
суду Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2) знаходиться кримінальне
провадження № 4201505000000046 (номер справи
1-кп/243/65/2016) за обвинуваченням Сталенного
Владислава Юрійовича у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК
України.

Суддя Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області Хаустова Т.А. викликає обвинуваче-
ного Сталенного Владислава Юрійовича, який
зареєстрований за адресою: Донецька область, м.
Горлівка, вул. Перемоги, будинок № 162, квартира
№ 47, у підготовче судове засідання, яке відбудеться
28 листопада 2016 року о 09 годині 00 хвилин, у залі
судового засідання № 19.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано за-
побіжний захід у вигляді тримання під вартою, не
прибув за викликом у судове засідання, суд відкла-
дає судовий розгляд, призначає дату нового засі-
дання і вживає заходів до забезпечення його
прибуття до суду. Суд також має право постановити
ухвалу про привід обвинуваченого та/або ухвалу про
накладення на нього грошового стягнення в по-
рядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України
та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя Т.А. Хаустова

Великоновосілківський районний суд Донецької об-
ласті в зв’язку з розглядом цивільної справи 
№ 220/1922/16-ц (провадження № 2/220/703/16) за по-
зовом Родзіної Галини Леонтіївни в інтересах неповно-
літньої Родзіної Альони Андріївни до Родзіної Людмили
Іванівни про визнання права власності на 1/2 частину зе-
мельної ділянки повідомляє, що судове засідання при-
значено на 06.12.2016 р. на 10.00 год. в приміщенні суду
за адресою: Донецька область, Великоновосілківський
район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суд ви-
кликає як відповідача Родзіну Людмилу Іванівну. Явка
до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача в су-
дове засідання справа буде розглянута за її відсутності.

Великоновосілківський районний суд Донецької об-
ласті в зв’язку з розглядом цивільної справи 
№ 220/1693/16-ц (провадження № 2/220/601/16) за по-
зовом Федотова Олексія Євгеновича до Шахтарської
сільської ради Великоновосілківського району Донець-
кої області, Федотова Юрія Олександровича про визна-
чення додаткового строку для подання заяви про
прийняття спадщини повідомляє, що судове засідання
призначено на 21.11.2016 р. на 13 год. 30 хв. в примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, Великоново-
сілківський район, смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна,
21. Суд викликає як співвідповідача Федотова Юрія
Олександровича. Явка до суду є обов’язковою. В разі не-
явки відповідача в судове засідання справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя О.М. Якішина

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Сухорада Наталі Вікторівни про стягнення
заборгованості, Приморський районний суд міста Маріу-
поля викликає як відповідачку Сухораду Наталю Вікто-
рівну, останнє місце проживання якої є: місто Маріуполь,
пр. Будівельників, будинок 15, квартира 61, у судове засі-
дання, яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м.
Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 52а, кабінет №3,
на 08.00 годину 1 грудня 2016 року та на 08.30 годину 12
грудня 2016 року.

Відповідачці пропонується в разі неявки повідомити суд
про причини. В разі неявки без поважної причини справа
може бути розглянута у відсутність відповідачки.

Суддя Н. М. Курбанова

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в
судове засідання як відповідача Шекети Світлану Іванівну, місце
перебування якої невідоме (останнє відоме місце проживання:
с. Підзамочок, Бучацького р-ну) по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Шекети Світлани Іванівни про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 09 год. 15 хв. 30 листопада
2016 року в приміщенні Бучацького районного суду Тернопіль-
ської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до
суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення  проти позову та докази. У разі неявки відповідач по-
винен  повідомити суд про причини.

У випадку неявки відповідача без поважної причини справу
буде розглянуто у її відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Р.О. Содомора

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Ніколаєва Олександра Михайловича про
стягнення заборгованості, Приморський районний суд
міста Маріуполя викликає як відповідача Ніколаєва Олек-
сандра Михайловича, останнє місце проживання якого є:
місто Маріуполь, пр. Луніна, будинок 9, квартира 56, у су-
дове засідання, яке відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Маріуполь, проспект Будівельників, буд. 52а,
кабінет №3, на 08.00 годину 30 листопада 2016 року та на
08.45 годину 12 грудня 2016 року.

Відповідачу пропонується в разі неявки повідомити суд
про причини. В разі неявки без поважної причини справа
може бути розглянута у відсутність відповідача.

Суддя Н. М. Курбанова

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в
судове засідання як відповідача Маценька Тараса Зіновійовича,
місце перебування якого невідоме (останнє відоме місце про-
живання: с. Підлісся, Бучацького р-ну) по цивільній справі за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Маценька Тараса Зіновійовича
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 09 год. 00 хв. 30 листопада
2016 року в приміщенні Бучацького районного суду Тернопіль-
ської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до
суду є обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення проти позову та докази. У разі неявки відповідач по-
винен  повідомити суд про причини.

У випадку неявки відповідача без поважної причини справу
буде розглянуто у його відсутності за наявними у справі дока-
зами.

Суддя Р.О. Содомора

Миронівським районним судом Київської області
викликається як відповідачка Захрапа Інна Федо-
рівна на судовий розгляд цивільної справи ЄУН
371/787/16-ц за позовом Педченко Мотрони Па-
влівни до Захрапа Інни Федорівни про усунення пе-
решкод у користуванні власністю, який відбудеться
01 грудня 2016 року о 14 годині 00 хвилин в примі-
щенні Миронівського районного суду Київської об-
ласті (зал судових засідань) за адресою: Київська
область, місто Миронівка, вулиця Першотравнева, 3.

Суддя А.С. Поліщук

У зв’язку з розглядом цивільної справи за позовом Кре-
дитної спілки «Азовська кредитна компанія» до Благової
Інни Мстиславівни про стягнення заборгованості, Примор-
ський районний суд міста Маріуполя викликає як відпові-
дача Благову Інну Мстиславівну, останнє місце
проживання якої є: місто Маріуполь, вул. Лавицького, бу-
динок 6, квартира 29, в судове засідання, яке відбудеться
в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, проспект Бу-
дівельників, буд. 52а, кабінет № 3 на 08.00 годину 02
грудня 2016 року та на 08.00 годину 13 грудня 2016 року.

Відповідачу пропонується в разі неявки повідомити суд
про причини. В разі неявки без поважної причини справа
може бути розглянута у відсутність відповідача.

Суддя Н.М. Курбанова

Оболонський районний суд м. Києва викликає Приступу
Максима Борисовича як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/4733/16 за позовом Приступи Олени Георгіївни до
Приступи Максима Борисовича, третя особа: служба у
справах дітей Оболонської районної в м. Києві державної
адміністрації про стягнення аліментів на утримання дітей
та надання дозволу на виїзд неповнолітніх дітей за кордон,
на 06 грудня 2016 р. на 14.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 24,
суддя Шумейко О.І.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута за вашої
відсутності за наявними у справі доказами відповідно до
ст. 169 ЦПК України.

Суддя О.І. Шумейко

Московський районний суд міста Харкова викли-
кає Іванову Тетяну Валентинівну як відповідача по
цивільній справі № 643/7290/16-ц за позовом АК
«Харківобленерго» про стягнення суми у судове за-
сідання на 12.30 год. 30.11.2016 року, яке відбу-
деться за адресою: м. Харків, пр. Ювілейний, 38-Е,
каб. 30, зал судових засідань № 1.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя Сиротников Р.Є.

Дарницький районний суд м. Києва викликає від-
повідача Жеваго Костянтина Валентиновича, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Костьольна,
8, кв. 20, якому необхідно 16 грудня 2016 року о
10.00 год. з’явитися до Дарницького районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5А, каб.
119 на розгляд цивільної справи за позовом Голо-
вань Наталії Миколаївни до Жеваго Костянтина Ва-
лентиновича про відшкодування майнової шкоди.

У разі неявки відповідача до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням, а дану
справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя М.П. Шклянка

Богунський районний суд м. Житомира викликає як від-
повідачів Пєшкову Антоніну Олександрівну та Нетребиць-
кого Олександра Ігоровича по справі за позовом
Саботницької Галини Михайлівни до Пєшкової Антоніни
Олександрівни, Нетребицького Олександра Ігоровича,
треті особи: КП «ВЖРЕП №1» Житомирської міської ради,
Богунський відділ управління державної міграційної
служби України Житомирської області про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим примі-
щенням, яке відбудеться о 09 год. 30 хв. 27 грудня 2016
року в залі судових засідань № 2-Б-5 (м. Житомир, м-н Со-
борний, 1).

В разі неявки відповідачів без поважних причин, справа
буде слухатися у їх відсутності.

Суддя Зосименко О.М.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Реб-
лян Миколу Юрійовича, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/7551/16-ц за
позовом Реблян Катерини Геннадіївни до Реблян
Миколи Юрійовича про розірвання шлюбу, що від-
будеться 07 грудня 2016 року о 09.30 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської
області викликає Перерву Зінаїду Леонтіївну, останнє ві-
доме місце реєстрації якої: Дніпропетровська область, 
м. Нікополь, вул. Цегельна, 37, кв. 2 на 14 грудня 2016 р.
на 12.00 год. у приміщення суду (м. Нікополь, вул. Шев-
ченка, 201) як відповідачку по цивільній справі 
№ 182/1245/16-ц (№ провадження 2/0182/1948/2016) за
позовом ПАТ «АКБ «Капітал» до Перерви Зінаїди Леонті-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. У разі неявки в судове засідання відповідачки та
невиконання обов’язку повідомити суд про причини не-
явки, справу буде розглянуто за її відсутності та постанов-
лено заочне рішення суду.

Суддя Рунчева О.В.

Жовтневий районний суд Миколаївської області по-
відомляє, що 07 листопада 2016 року судом було вине-
сено рішення по цивільній справі № 2/477/835/16 за
позовом Чудинович Олени Вікторівни до Приходської
Ірини Володимирівни, Запорожченко Тетяни Вікторівни,
Воскресенською селищною радою Вітовського району
Миколаївської області, третя особа: приватний нотаріус
Жовтневого районного нотаріального округу Миколаїв-
ської області про визначення частки померлої у спіль-
ному сумісному майні та визнання права власності на
спадкове майно.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб.
№ 13.

Суддя В.В. Полішко

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської 
області повідомляє Марушечко Світлану Анатоліївну 
про те, що судовий розгляд цивільної справи 
№ 2/484/2166/16 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Марушечко С.А. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором відбудеться 21.11.2016 року об 11.30
год. У вказаний час вам необхідно з’явитись з паспортом
до суду за адресою: вул. І. Виговського, 18, м. Перво-
майськ, Миколаївської області до судді Панькова Д.А.

У разі неявки відповідачки позов на підставі ч. 4 ст.
169 ЦПК України буде розглянутий за її відсутності на
підставі наявних у справі доказів та постановлене заочне
рішення.

Суддя Д.А. Паньков

В провадженні судді Бердянського міськрайонного 
суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа 
№ 310/5758/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства КБ «ПриватБанк» до Саліхова Вадима Борисо-
вича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 05.12.2016 року на 10.00
годину в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 502, суддя Черткова Н.І., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Саліхова Вадима Борисо-
вича.

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

Суддя Н.І. Черткова

Харківський районний суд Харківської області викли-
кає відповідача Буряковського Олександра Олександро-
вича на судове засідання, яке відбудеться 07.12.2016
року о 09.00 по справі за позовом Буряковської Люд-
мили Василівни до Буряковського Олександра Олексан-
дровича, третя особа: Харківський районний відділ
головного управління ДМС України в Харківській об-
ласті, про визнання особи такою, яка втратила право ко-
ристування житлом. У разі неявки відповідача без
поважних причин, неповідомлення про поважність при-
чин неявки та ненадання заяви про розгляд справи за
його відсутності, справу буде розглянуто у заочному по-
рядку. 

Суддя І.В. Караченцев

Апеляційний суд Чернівецької області викликає
Фуркала Олександра Вікторовича, 17.01.1980 року
народження, останнє відоме місце проживання: м.
Чернівці, вул. Чехова, 8/57, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі №22ц-/794/1389/16 за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Харюк Тетяни Іва-
нівни, Фуркала Олександра Вікторовича про стяг-
нення заборгованості на 11.00 год. 1 грудня 2016
року за адресою: пл. Центральна, 9, м. Чернівці.

В разі неявки в судове засідання відповідача Фур-
кала Олександра Вікторовича, справу буде розгля-
нуто в його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Височанська Н. К.

Глухівський міськрайсуд (м. Глухів, вул. Києво-

Московська, 30) викликає відповідача Мінченка

Олександра Ігоровича, 21 лютого 1994 року народ-

ження, на 13 годину 20 хвилин 29 листопада 2016

року на розгляд цивільної справи за позовом Пуб-

лічного акціонерного товариства Комерційний банк

«ПриватБанк» до Мінченка Олександра Ігоровича

про стягнення боргу за договором кредиту.

Суддя О. С. Демченко

У провадженні Галицького районного суду міста
Львова (суддя Юрків О.Р.) знаходиться цивільна
справа за позовом Рожек Вікторії Олегівни до Ро-
жека Владислава Антоновича про розірвання
шлюбу.

Повідомляємо, що розгляд справи призначено на
29 листопада 2016 року о 09 годині 45 хвилин. По-
переджаємо відповідача Рожека Владислава Анто-
новича, що у випадку неявки в судове засідання на
вищевказане число, справу буде розглянуто у його
відсутність на підставі наявних доказів у матеріалах
справи.

Суддя О. Р. Юрків

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідом-
ляє, що по цивільній справі за апеляційною скаргою
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» на заочне рішення Індустріального ра -
йонного суду м. Дніпропетровська від 12 травня 2015
року по справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «ПриватБанк» до Брага
Олени Анатоліївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, оголошено перерву в апеляційному
суді Дніпропетровської області (м. Дніпро, вул. Харків-
ська, 13) на 29 листопада 2016 року об 11 год. 40 хв.

У разі неявки відповідачів по справі в судове засі-
дання, вона буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя Т. П. Красвітна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/4465/2016 за позовом Кладухіної Ок-
сани Федорівни до Кладухіна Дмитра Миколайовича про
розірвання шлюбу.

Відповідач у справі: Кладухін Дмитро Миколайович, ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Гвардійська, 16, викликається на 29.11.2016 року о 09.00
годині до суду, каб. №309, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу 2/219/4471/2016 за позовом Хуриленко По-
ліни Валеріївни до Хуриленка Ігоря Миколайовича, третя
особа: Виконавчий комітет Бахмутської міськради, про по-
збавлення батьківських прав.

Відповідач у справі: Хуриленко Ігор Миколайович, ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Ломоносова, 72-А, викликається на 29.11.2016 року о
09.30 годині до суду, каб. №309, для участі у розгляді
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглядатися у його відсутність.

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом Авраменко Тетяни Володимирівни до
Авраменка Сергія Володимировича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі — Авраменко Сергій Володимирович,
проживає за адресою: 84557, Донецька область, Бахмут-
ський район, с. Іванівське, викликається в судове засідання,
призначене на 11 год. 00 хв. 01.12.2016 р. до суду, каб. 
№ 213, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його
відсутність.

Суддя Чопик О. П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивіль-
ної справи за позовом Григоренко Яни Ігорівни до Черніка
Олексія Миколайовича про розірвання шлюбу.

Відповідач у справі — Чернік Олексій Миколайович,
проживає за адресою: 84551, Донецька область, м. Часів
Яр, пров. Пушкіна, 19, викликається в судове засідання,
призначене на 13 год. 00 хв. 01.12.2016 р. до суду, каб. 
№ 213, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його
відсутність.

Суддя Чопик О. П.

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

Обвинувачений: Богатир Яків Геннадійович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Одеська об-
ласть, Комінтернівський район, с. Свердлове, вул.
Гагаріна, буд. 12, викликається на 1 грудня 2016
року о 09 год. 00 хв. до суду, для участі в розгляді
справи по суті.

Суддя Пронін С. Г.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя До-
нецької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) роз-
глядає кримінальне провадження за обвинуваченням
Комісаренка Сергія Володимировича у скоєнні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Комісаренко Сергій Володимирович, який
зареєстрований за адресою: Донецька область, місто Торез,
вул. Котляревського, 73, викликається на 08.30 годину 
24 листопада 2016 року та на 08.30 годину 25 листопада 2016
року в кабінет № 208, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Адамова Т. С.

Красноармійським міськрайонним судом Донець-
кої області здійснюється спеціальне судове провад-
ження за кримінальним провадженням щодо Жиліна
Олександра Борисовича, обвинуваченого за ч. 1 ст.
258-3 КК України, розгляд якого відкладено на 13.00
год. 28 листопада 2016 р.

Обвинуваченому Жиліну О.Б. необхідно з’явитись
до зали судового засідання № 6 Красноармійського
міськрайонного суду Донецької області за адресою:
85302, Донецька область, м. Покровськ, вул. Євро-
пейська, 20 на 13.00 год. 28 листопада 2016 р.

Суддя Стоілова Т. В.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м.
Селидове, вул. Пушкіна, 4) виконує доручення турецького
суду про отримання свідчень обвинуваченого Чевіка Ред-
жепа Садиковича на підставі Європейської конвенції про
взаємну допомогу в кримінальних справах 1959 року.
Чевік P.C., адреса якого зазначена: м. Донецьк, вул. Уні-
верситетська, буд. № 48, викликається на 25 листопада
2016 р. о 09 год. 00 хв. до суду для вручення пакета доку-
ментів та надання свідчень.

З опублікуванням оголошення про виклик, Чевік P.C.
вважається повідомленим про дату, час і місце вчинення
окремої процесуальної дії. 

Суддя Владимирська І. М.
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 18 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська -2   +3      +2    +7
Житомирська -2   +3      +2    +7
Чернігівська +2    -3         0    +5
Сумська +1    -4       -1    +4
Закарпатська -2   +3      +8 +13
Рівненська -2   +3      +2    +7
Львівська -2   +3      +5 +10
Івано-Франківська -2   +3      +5 +10
Волинська -2   +3      +5 +10
Хмельницька -2   +3      +2    +7
Чернівецька -2   +3      +2    +7
Тернопільська -2   +3      +2    +7
Вінницька -2   +3         5 +10

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2     +3      +3    +8
Кіровоградська -2     +3      +3    +8
Полтавська +2      -3      +2    +7
Дніпропетровська +2      -3      +2    +7
Одеська -1     +4      +8  +13
Миколаївська -2     +3      +7  +12
Херсонська -2     +3      +5  +10
Запорізька +2      -3      +3    +8
Харківська 0      -5      +1    +6
Донецька -1      -6      +1    +6
Луганська -1      -6        0    +5
Крим -2     +3      +8  +13
Київ -1     +1      +2    +4
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

ЖІНКИ І САМООБОРОНА. Лише шість країн здобули золоті
нагороди на чемпіонаті світу зі спортивного й бойового самбо,
поєдинки якого проходили в Софії. Загалом  наші спортсмени
вибороли 12 медалей: дві золоті та по п’ять срібних і бронзових.
Прикметно, що на найвищу сходинку п’єдесталу підіймалися са-
ме самбісти.

Зокрема Наталія Смаль впевнено захистила титул чемпіонки
світу в категорії до 72 кілограмів. «Я програла на чемпіонаті Єв-
ропи, і це був мій стимул, щоб виграти на чемпіонаті світу. Торік

стала чемпіонкою в Марокко, а в цьому підтвердила, що той ус-
піх не був випадковим», — наголошує спортсменка.

А останнього змагального дня чемпіонський титул виборола
Світлана Ярьомка у ваговій категорії 80+. Це не перший титул
спортсменки, яка представляє Київщину. 2013-го українка пе-
ремогла опонентку на світовому форумі в Санкт-Петербурзі. І
якщо три роки тому поєдинок за «золото» Світлана завершила
з мінімальною перевагою за балами, то цього разу буквально
розтрощила Анну Балашову з Росії.

ФОТОФАКТ

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

ВИДАННЯ. У Миколаєві пре-
зентували книжку молодої авто-
рки для дітей з вадами зору. Каз-
ку «Знайда. Цуценя, що заблука-
ло» Ангеліна Кріхелі написала
ще у 2009 році, влітку 2016-го від-
булася презентація паперового
варіанта, нині книжка набула ау-
діоформату. 

Як зазначає автор, «Знайда»
— це не просто казка для дітей,
а книжка для сімейного читання,
яка навчить бути добрішими в су-
часному жорстокому світі, допо-
магати одне одному у складних
життєвих ситуаціях, коли здаєть-
ся, що виходу немає.

Сюжет казки простий, та на-
повнений позитивним змістом.

Втративши батьків, песик виру-
шив на їхні пошуки. На шляху до
своєї сім’ї він знайшов вірних і на-
дійних друзів. Вони різні, але го-
ловне, що вони разом. Спільно
героям належить зрозуміти, що
таке справжня дружба, яка важ-
лива для кожного його родина і
чому ніколи не можна здаватися
на шляху до щастя. Як визначає
автор, «це книжка про кожного з
нас, про те, як ми шукаємо і зна-
ходимо себе, своє призначення в
цьому житті й споріднену душу».

Паперовий варіант книжки до-
повнено інтерактивною складо-
вою. У ній немає жодної ілюстра-
ції, але відведено кілька сторінок,
щоб читач міг сам зобразити ге-
роїв такими, якими він їх бачить.
А батьки, вивчивши ці малюнки,
можуть самостійно або з допомо-

гою психолога визначити, як роз-
вивається їхня дитина, яким ас-
пектам виховання варто приділи-
ти більше уваги. 

«Я свідомо відійшла від опису
зовнішності персонажів, а наділя-
ла їх яскравими рисами характе-
ру, — зазначила Ангеліна. — Ди-
тина має розвивати фантазію і
сама під час читання вигадувати,
якого кольору, розміру, зросту
персонаж. У читача має бути сво-
бода вибору і свобода уяви».

Ідею записати аудіо Ангеліні
підказала незряча дівчинка. А її
надихнула жінка, яка йшла вули-
цею з донькою. Озвучення казки
зробили на студії радіо «Микола-
їв-FM», звукорежисером проекту
виступила Олена Киба.

Презентація аудіокниги А. Крі -
хелі збіглася з Міжнародним

днем сліпих та слабкозорих. Са-
ме у Центральній міській бібліо-
теці ім. М.Л. Кропивницького
створено сенсотеку, — «місце,
де всі чуття мають значення». Це
єдиний заклад у Миколаєві, в
якому діти з вадами зору мають
змогу прослухати понад 3000 ау-
діокнижок. Диски зі «Знайдою»
подарували дитячому відділенню
обласної офтальмологічної лі-
карні, Миколаївському спеціаль-
ному навчально-виховному ком-
плексу для дітей з ослабленим
зором, дитячому будинку в селі
Степове Миколаївського району,
Миколаївській обласній організа-
ції УТОС, Центральній бібліотеці
ім. М.Л. Кропивницького. Кожен
охочий зможе завантажити на
зовнішній носій аудіокнижку в
бібліотеці. 

У Приазов’ї знайшли
рештки південного слона

Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр» 

ІЗ ГЛИБИНИ ВІКІВ. У Маріуполі на морському узбережжі місцеві
жителі натрапили на скам’янілі рештки величезної доісторичної тва-
рини. Предмети, які були в піску та глині, зовні дуже схожі на каміння
чи коріння дерев. Можливо, хтось бачив їх і раніше. Та цього разу до
них уважно придивилася лікар за фахом і зрозуміла, що це кістки
якоїсь гігантської істоти. А невдовзі викликані на місце фахівці зро-
били припущення: вдалося знайти решки навіть не мамонта, а його
попередника — південного слона, який мешкав у цих місцях понад 2
мільйони років тому.

Археологи Маріупольського державного університету та співро-
бітники міського краєзнавчого музею мають усі підстави вважати,
що вдалося натрапити на кістки дуже давньої тварини з родини
мамонтових. 

«Знахідка належить до більш раннього періоду, ніж той, коли жили
мамонти, на яких полювали первісні люди, — стверджує завідуюча
природним відділом Маріупольського краєзнавчого музею Ольга Ша-
кула. — Імовірно, йдеться про давнього мамонта, який ще має назву
південний слон. Це суто наша місцева доісторична фауна, адже не-
великі рештки таких тварин останніми десятиліттями знаходили біля
приморських сіл Мелекине та Широкине».  

Нині рештками давнього велетня займаються ще й спеціалісти з
Києва, до яких звернулися маріупольці: столичні вчені-палеонтологи
проводять аналіз зразків тканин кісток, щоб точно встановити вид
тварини та її вік. Поки що достеменно відомо: ґрунт, у якому проле-
жали до наших днів знайдені рештки, утворився майже мільйон років
тому. Деякі місцеві фахівці висловлюють упевненість, що на місці зна-
хідки вдасться відкопати вцілілий скелет тварини. Та більшість від-
повідей на всі запитання про доісторичного гіганта, схоже, доведеть-
ся почекати аж до весни, адже масштабні археологічні розкопки ви-
рішили проводити вже за теплих і сприятливих погодних умов.     

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області
знаходиться цивільна справа № 310/7139/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Альфа-Банк» до Третьякова В.М. про стягнення
заборгованості.

Розгляд справи призначено на 08.12.2016 року о 08.10 годині в примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область,
м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Третьякова Василя Михайловича як відповідача.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове засідання

справа буде розглянута за наявними матеріалами.
Суддя Полянчук Б. І.

Казка у форматі аудіо

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

По завершенні  матчу
Україна — Сербія,

яким повернувся до Харко-
ва великий футбол,  голов-
ний тренер Андрій Шев-
ченко привітав дебютантів:
Артем Бєсєдін уперше вий-
шов за національну коман-
ду, Євген Шахов забив де-
бютний м’яч за збірну, а у
Віктора Циганкова, якому
саме 15 листопада виповни-
лося дев’ятнадцять, того ве-
чора виходило майже все.

«Я дав зіграти всім, у кого
не було такої змоги в попе-

редньому поєдинку з Фін-
ляндією. Ми побачили май-
же всіх хлопців у дії. А най-
головніше те, що принципів,
які ми прищеплюємо коман-
ді, не було порушено. Видно,
що футболісти, які сьогодні
вийшли на поле, їх розумі-
ють», — висловив задово-
лення від побаченого у грі
керманич синьо-жовтих.

Андрій Шевченко відзна-
чив універсалізм Циганко-
ва, якому в матчі було дові-
рено позицію Ярмоленка,
— праворуч у півзахисті. І
не забув похвалити Зозу-
лю, який, незважаючи на
нестачу ігрової практики у

клубі, приносив користь ко-
манді: «Циганков може гра-
ти і ліворуч, і праворуч.
Хлопець універсальний, як
і багато інших вінгерів у
збірній України, і це безза-
перечний плюс для нас. Зо-
зуля зіграв дуже добре.
Вважаю, що саме завдяки
зусиллям Романа було за-
бито перший гол, адже його
старання допомогли Шахо-
ву відзначитися у воротах
суперників. Це командна
робота».

За словами Шевченка, то-
вариська гра із Сербією бу-
ла необхідна тренерському
штабу, щоб розуміти, на ко-

го з виконавців слід розра-
ховувати в офіційних мат-
чах уже наступного року. І
саме Федецькому довелося
показати свої ігрові якості
на не звичній для нього по-
зиції лівого захисника. Ад-
же у матчі з хорватами у бе-
резні українці гратимуть
без Соболя, який пропус-
тить гру через попереджен-
ня у відборі ЧС-2018.

Харків розпочинає з дебютів
ПЕРША КОМАНДА. Товариська гра підказала, на кого слід
розраховувати в майбутніх офіційних матчах

ТАБЛО «УК»
Товариський матч
Україна — Сербія — 2:0
Голи: Шахов (38), Ярмоленко (88,
пен.)
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