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

 ЦІНА ДОГОВІРНА ВІВТОРОК, 22 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ №219 (5839)

8
НА ЛІНІЇ ВОГНЮ

Бойові офіцери Максим
Галактіонов та Артур Чорний
згадують дні нелегкої
оборони Донецького
аеропорту 

ЦИФРА ДНЯ

Енергоефективність
виправдовує витрати 

РЕФОРМИ. Два роки тому вперше за всю історію України за-
працювала потужна прозора, заснована на європейських прин -
ципах, Урядова програма підтримки населення та ОСББ до
впровадження енергоефективних заходів. Сьогодні її визнано
одним із реальних досягнень українських реформ. Такий висно-
вок зроблено Реанімаційним пакетом реформ (РПР). 

З початку дії програми, із жовтня 2014-го по листопад 2016
року, урядовою допомогою на утеплення вже скористалося по-
над 180 тисяч українських сімей. Разом вони залучили понад
2,6 мільярда гривень на проведення енергоефективних заходів.
Від уряду учасники програми отримали понад мільярд гривень
безповоротної фінансової допомоги.

Завдяки затребуваності програми уряд запланував її продов-
ження у 2017 році, розповів голова Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук. Від-
повідний проект рішення вже підготовлено, повідомляє прес-
служба відомства. У проекті Держбюджету наступного року
передбачено 400 мільйонів на фінансування програми.

ЦИТАТА ДНЯ

Андрей Пленкович: 
«Я намагатимуся всіма

силами допомогти, 
щоб набула чинності

Угода про асоціацію
України з ЄС, 

попри рішення
нідерландського

референдуму».
Прем’єр-міністр Хорватії про розвиток економічних 
і туристичних відносин України з державами Європи
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АКТУАЛЬНО

Варто повернути
громадським організаціям
право ініціювати позапланові
перевірки порушників
екологічного законодавства

За Гідність 
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Центр столиці був найвелелюднішим і найпотужнішим осередком боротьби 14,052 млрд м3

становлять нині запаси природного газу
в підземних сховищах (за даними

оператора вітчизняної ГТС компанії
«Укртрансгаз»).

Як поєднати інтереси профтехосвіти і бізнесу? 
РОБОЧІ РУКИ. На Черкащині навчальні заклади активно співпрацюють із промисловими
підприємствами й фабриками, щоб дати учням практичні навички 

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

УЧеркасах відбувся форум
«Інноваційні виробничі та пе-

дагогічні технології — європей-
ський вектор професійної освіти

в Україні». Крім представників
Міністерства освіти і науки Ук-
раїни, ради Федерації роботодав-
ців, обласної влади, ректорів
навчальних закладів, до Черка-
ського професійного ліцею, де
відбувалося зібрання, з’їхалися

гості з інших областей, зокрема
закладів профтехосвіти. Учасни-
ки обговорили актуальні питан-
ня: підготовку кадрів для
будівництва, перспективи роз-
витку партнерства освіти й бізне-
су. Хорошим прикладом такого

партнерства може служити взає-
модія закладів професійно-тех-
нічної та вищої освіти з
компанією «Хенкель Баутехнік»
(Україна) в межах проекту «Хен-
кель академія». Як розповіла на
форумі керівник проекту Ната-

лія Іваній, він функціонує впро-
довж 13 років, нині компанія має
30 ресурсних центрів у всій
Україні. Навчальні закла-
ди, які увійшли до проекту,
— провайдери сучасних ос-
вітніх послуг у регіонах. 
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РІЧНИЦЯ. Три роки тому на Майдани вийшли сотні тисяч
наших громадян, аби захистити основоположні
цивілізаційні цінності   



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Інформація для абонентів 
ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 
(код ЄДРПОУ 19199961)

Повідомляємо, що з 1 грудня 2016 р. зміню-
ється вартість індивідуальних статичних IP-
адрес та блоків IP-адрес для нових та існуючих
абонентів – фізичних та юридичних осіб.

Також змінюється вартість на послугу «Без-
посереднє з’єднання» для нових та існуючих
абонентів – фізичних та юридичних осіб.

Детальніше про нові тарифи – в Особистому
кабінеті абонента my.vegatele.com.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Громадянка Костарнова Олександра Владисла-

вівна, 15.02.1989 р.н., що зареєстрована та прожи-
ває за адресою: АР Крим, смт Новоозерне, вул.
Морська, буд. 11, кв. 2, відповідно до вимог статей
133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися
25.11.2016 року до військової прокуратури Вінниць-
кого гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Стрі-
лецька, 105 (телефон 0432-61-23-57) для
проведення з Вами слідчих (процесуальних) дій у
кримінальному провадженні № 42016020420000244
від 07.11.2016, за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Громадянин Коваленко Андрій Олексійович,

03.06.1978 р.н., що зареєстрований та проживає за
адресою: АР Крим, м. Євпаторія, вул. 5-е Авіаміс-
течко, буд. 30в, кв. 1, відповідно до вимог статей
133, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися
25.11.2016 року до військової прокуратури Вінниць-
кого гарнізону за адресою: м. Вінниця, вул. Стрі-
лецька, 105 (телефон 0432-61-23-57) для
проведення з Вами слідчих (процесуальних) дій у
кримінальному провадженні № 42016020420000243
від 07.11.2016, за ознаками вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111
КК України.

ПОВІДОМЛЕННЯ
ПО ФАКТУ ВТРАТИ БЛАНКІВ ПОЛІСІВ ОБОВ’ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ 

ПрАТ «СК «ВУСО» у зв’язку з втратою просить вважати недійсними наступні
документи:

поліси обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів -  
АЕ 6065829 АЕ 9078509 АІ 9366147 АЕ 7885082 АЕ 9081985 АЕ 9077925
АЕ 7890454 АЕ 6303139 АЕ 7876518 АЕ 7178278 АЕ 7891092 АК 1989956
АЕ 9077934 АЕ 7890496 АЕ 7884292 АЕ 7876519 АЕ 7178282 АЕ 9082106
АК 1989957 АЕ 9077935 АЕ 9075272 АЕ 7884293 АЕ 7883002 АЕ 7877851
АЕ 9923957 АК 1989958 АЕ 9078002 АЕ 9075273 АЕ 7884294 АЕ 7889906
АЕ 7881306 АЕ 9923958 АК 1989959 АЕ 9078031 АЕ 9075274 АЕ 7884296
АЕ 9074697 АЕ 7881318 АЕ 9923959 АК 1989960 АЕ 6295990 АЕ 9075275
АЕ 7879662 АЕ 7172263 АЕ 7881319 АЕ 9923960 АЕ 7878170 АЕ 7890453
АЕ 7179697 АЕ 9078508 АЕ 7879628 АЕ 7178017

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викликає
Літвінцева Олександра Володимировича, 02.10.1957 року народження,
проживаючого за адресою: Запорізька область, місто Бердянськ, буль-
вар Шевченка, будинок №10 а, квартира №171, для повідомлення йому
нової підозри по кримінальному провадженню №22014080000000135,
а також проведення з ним слідчих та процесуальних дій, які відбу-
дуться о 10 год. 00 хв. 28.11.2016 року в кабінеті №116 слідчого відділу
УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексан-
дрівська, буд. 62.

Слідчий вiддiл Управління СБ України в Запорiзькiй областi викликає
Виштикайла Олександра Борисовича, 02.04.1969 року народження,
проживаючого за адресою: Донецька область, м. Волноваха, вул. Га-
гарiна, буд. 3, для повідомлення про підозру та надання доступу для
ознайомлення з матеріалами кримінального проведення 
№ 22014080000000127 за підозрою у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 263;
ч. 3 ст. 15, ст.113 КК України, на 09 год. 00 хв. 25.11.2016 року у кабiнет
№ 102 слідчого вiддiлу УСБУ в Запорiзькiй областi за адресою: м. За-
порiжжя, вул. Олександрiвська, буд. 62.

Слідчий відділ Управління СБ України в Запорізькій області викликає
Аніщука Тараса Олеговича, 02.04.1984 року народження, проживаючого
за адресою: Запорізька область, Чернігівський район, с. Богданівка, вул.
Миру, 75, кв. 2, для повідомлення про підозру та надання доступу для
ознайомлення з матеріалами кримінального провадження 
№ 22014080000000070 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого
ч. 1 ст. 258-3 КК України, на 10 год. 00 хв. 25.11.2016 у кабінет 
№ 110 слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Олександрівська, буд. 62.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судо-
вого засідання в порядку спеціального судового провад-
ження. Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович,
30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, Фран-
цузький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відповідно до вимог
297-5, 323 КПК України викликається в судове засідання, що
відбудеться 29 листопада 2016 року о 14 годині в залі судо-
вих засідань № 222 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для
участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

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

Суддя А. В. Дерус

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької
області повідомляє відповідача Міщенка Михайла
Петровича, 18.10.1965 р.н., проживаючого за адре-
сою: м. Хмельницький, вул. Матросова, буд. 9, про
те, що судовий розгляд цивільної справи за позов-
ною заявою Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Міщенка Михайла
Петровича відбудеться 23 листопада 2016 року о 16
год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, 
вул. Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.

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

Суддя В. О. Мороз

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької об-
ласті повідомляє Кузнєцова Сергія Анатолійовича,
23.03.1977 р.н., який зареєстрований за адресою: 
м. Мелітополь Запорізької області, вул. Р. Люксембург,
15/59, про те, що 25 листопада 2016 року о 14.00 год. в
приміщенні суду за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта,
11 буде проводитись підготовче судове засідання по кри-
мінальному провадженню відносно Кузнєцова Сергія
Анатолійовича за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

З опублікуванням оголошення про виклик обвинува-
чений по справі Кузнєцов С. А. вважається повідомле-
ним.

Суддя Міщенко Т. М.

У Подільському районному суді м. Києва
30.11.2016 р. о 14 год. 00 хв. під головуванням судді
Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Кутняк Марини Олексіївни до Кутняка
Георгія Дмитрійовича про позбавлення батьківських
прав, третя особа: Служба у справах дітей Поділь-
ської районної в місті Києві державної адміністрації.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідача – справа буде слухатись за
його відсутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Суддя B. C. Декаленко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу № 2/243/4402/2016 за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Оганісяна Саркіса Разміко-
вича, Маргарян Лілік Сержіківни про стягнення
заборгованості по договору кредиту. Останнє відоме
місце проживання відповідача Оганісяна Саркіса Размі-
ковича: Донецька область, м. Горлівка, вул. Свердлова,
буд. 16, кв. 10. Останнє відоме місце проживання відпо-
відача Маргарян Лілік Сержіківни: Донецька область, 
м. Горлівка, вул. Свердлова, буд. 16, кв. 10. Відповідачі
викликаються до суду на 24 листопада 2016 року на 09
год. 15 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове
засідання відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його від-
сутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні судового 
засідання в порядку спеціального судового провадження 
Підозрюваний Ніколенко Вікторія Петрівна, 12.10.1977 р.н.,

уродженка смт Ківшарівка, м. Куп’янськ Харківської області,
громадянка України, яка раніше мешкала за адресою: Харків-
ська область, м. Куп’янськ, смт Ківшарівка, буд. 18, кв. 80, від-
повідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України викликається в
судове засідання, що відбудеться 25 листопада 2016 року о
10:00 в залі судових засідань № 15 Куп’янського міськрайонного
суду Харківської області за адресою: Харківська область, 
м. Куп’янськ, вул. 1-го Травня, 27-А, для проведення підготовчого
провадження, надання пояснень у провадженні №628/3954/16-к
при розгляді клопотання про здійснення спеціального досудо-
вого розслідування. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик суду згідно зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття
обвинуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України. 

Слідчий суддя І. Демченко

Білокуракинський районний суд Луганської області
повідомляє, що ухвалою Білокуракинського районного
суду Луганської області від 26.07.2016 року визначено
здійснення спеціального судового провадження по кри-
мінальній справі № 409/1654/16-к за обвинуваченням
Будаг’янца Юрія Георгійовича, за ознаками криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.258-3 КК
України.

Судове засідання відбудеться 20.12.2016 року о 10.00
год. в залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2.

В судове засідання викликається обвинувачений Бу-
даг’янц Юрій Георгійович, останнє місце реєстрації: Лу-
ганська область, смт Ювілейне, вул. К. Маркса, б. 4.

У випадку неявки обвинувачених справу буде розгля-
нуто за його відсутності, на підставі ст. 297-1, 323 КПК
України.

Суддя С. Б. Баранов

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить 
спеціалізований аукціон № 25(198)-1 з продажу скрапленого

газу для потреб населення. 
Аукціон відбудеться 29 листопада 2016 року о 14:00 год. 

за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ СПБТ
(ДСТУ 4047-2001) загальним обсягом 1 522,000 т, ресурс грудня
2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтава-
газвидобування»: Позиція № 1: 57 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т,
заг.обсяг – 1 197 т, транспортування автотранспортом. Газ вуг-
леводневий скраплений паливний для комунально-побутового
споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001)
виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобу-
вання»: Позиція № 2: 13 лотів, обсяг 1 лоту – 25 т, заг.обсяг –
325 т, транспортування залізницею.  Стартова ціна за 1 тонну –
7 389,88 грн. в т.ч. ПДВ. За результатами аукціону переможці і
продавець укладають двосторонні договори купівлі-продажу.
Постачання  скрапленого газу  здійснюється у грудні 2016 року
на умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує
та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого
газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок
в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з ра-
хунків біржі, подають на біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 
2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує
сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповно-
важену особу покупця та його повноваження. Прийом документів
проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8 та
закінчується 28 листопада 2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі:
1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614,
код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум
Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні
покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг
та надати відповідні документи, згідно Регламенту організації та
проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого
газу для потреб населення. Додаткову інформацію можна отри-
мати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»:
м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 591-11-77, 234-
79-90. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua.
Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та ви-
хідних днів.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донець-
кій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, 
тел. (06262) 3-45-87) знаходиться кримінальне провадження 
№ 4201405000000473 (справа № 1-кп/243/127/2016) за обвину-
ваченням Давиденка Олександра Анатолійовича за ст. ст. 258-3
ч. 1, 367 ч. 2 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого
Давиденка Олександра Анатолійовича, який зареєстрований за
адресою: вул. К. Маркса, 23/23, м. Слов’янськ Донецької області,
у судове засідання, яке відбудеться 01 грудня 2016 року о 13.00
год. у залі судового засідання № 11.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу № 219/9512/16-ц; 2/219/4428/2016 за
позовною заявою Зайченко Світлани Анатоліївни, яка діє в
інтересах малолітнього Зайченка Артема Максимовича до
Паршикова Руслана В’ячеславовича про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Відповідач по справі Паршиков Руслан В’ячеславович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька
область, м. Бахмут, вул. Соборна, 58-3) викликається 29
листопада 2016 року на 14 годину 00 хвилин до Артемів-
ського міськрайонного суду Донецької області за адресою:
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб 301, для участі в розгляді
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку неприбуття від-
повідач повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Роменський міськрайонний суд Сумської області
повідомляє Величко Олексія Олексійовича про те,
що 07 грудня 2016 року о 08 год. 00 хв. у приміщенні
Роменського міськрайонного суду Сумської області
за адресою: м. Ромни Сумської області, вул. Со-
борна, 12, Сумської області буде слухатися в судо-
вому засіданні цивільна справа позовом Товариства
з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія
«КРЕДО» в особі представника Костенка Валентина
Ігоровича до Величка Олексія Олексійовича про від-
шкодування матеріальної шкоди в порядку регресу.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач Величко Олексій Олексійович вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи і у
випадку його неявки справа підлягає розгляду за
його відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за адресою: вул.
Консульська, 64, м. Бердянськ, 05 грудня 2016 року о 08-15 годині буде про-
ведено судове засідання у цивільній справі №310/7604/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в
особі філії — Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Сізова
Дмитра Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Сізова Дмитра Вікторовича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідача в су-

дове засідання, судове засідання буде проведене за наявними матеріалами.
Суддя В. В. Петягін

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 25.12.1987 року народження,

відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК України викликається на 16 год. 00
хв. 14 грудня 2016 року до Хмельницького міськрайонного суду Хмельниць-
кої області (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 405, суддя Баєв
С. М., тел. 0 (382) 76-29-65) для проведення судового розгляду у криміналь-
ному провадженні №22015240000000012 за ч. 1 ст. 258-3 КК України. По-
важні причини неприбуття особи на виклик передбачені у ст.138 КПК
України. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у ст.139 КПК України.

У Подільському районному суді м. Києва 12 грудня 2016 року о 14

год. 00 хв. під головуванням судді Богінкевич С. М. буде розглядатись

цивільна справа за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-

мерційний Банк «Правекс-Банк» до Косаківської Дарини Володими-

рівни про стягнення заборгованості.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове засідання

обов’язкова.

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове засідання Широ-
ковса Дмитра, Минду Юрія Васильовича для участі у розгляді цивільної
справи за апеляцією представника Приватного підприємства «Інтеграл Ін-
вестиції» — Котовщикова Романа Анатолійовича на рішення Галицького
районного суду м. Львова від 29 липня 2016 року у справі за позовом Минди
Юрія Васильовича до Приватного підприємства «Інтеграл Інвестиції», Ши-
роковса Дмитра про визнання договору недійсним.

Судове засідання відбудеться 12 грудня 2016 року о 09 год. 30 хв. в при-
міщенні Апеляційного суду Львівської області за адресою: 79008, 
м. Львів, площа Соборна, 7.

Суддя Ванівський О. М.

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відпові-
дача Латишева Євгена Юрійовича, 1983 р.н., в судове засідання з роз-
гляду цивільної справи № 415/4706/16-ц за позовом Нед Алевтини
Володимирівни до Латишева Євгена Юрійовича про надання дозволу
на виїзд неповнолітнього за межі України без згоди батька, яке відбу-
деться 08 грудня 2016 р. о 12 годині 45 хвилин в приміщенні суду за
адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 3. У разі неявки в
дане судове засідання, справа буде розглянута без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя С. Л. Бойко

Приморський районний суд Запорізької області викликає у судове засі-
дання на 05 грудня 2016 року о 08.00 годині (резервна дата 12 грудня 2016
року о 08.00 годні) за адресою: м. Приморськ, вул. Центральна (Леніна), 26,
зал № 2, 1-й поверх, як відповідача Шевченка Олександра Анатолійовича по
цивільній справі № 326/1483/16-цр (провадження № 2/326/565/2016) за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк Ук-
раїни» до Шевченка Олександра Анатолійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вказані дату та час, справу
буде розглянуто без його участі.

Суддя О. М. Чапланова

Оголошення про проведення спеціалізованого аукціону з продажу скрапленого
газу для потреб населення №25(198)-2 на базі ПрАТ «УМВБ»

29.11.2016 р. о 12-00 за адресою: м.Київ, вул. Межигірська, 1, ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа» відбудеться
спеціалізований аукціон з продажу скрапленого газу для потреб населення №25(198)-2, 

який підлягає реалізації згідно з постановою КМУ №570 від 16.10.14 р. 
Обсяги скрапленого газу та характеристики позицій, запропоновані до продажу:

Поз. Продавець Видобуток 

Обсяг, 
що 

міститься 
в одному 
лоті, тонн

К-сть 
лотів, 

одиниць

Стартова 
ціна за 1 
тонну 
(без 
ПДВ), 
грн.

Стартова 
ціна        
за 1 
тонну          

(з ПДВ), 
грн.

Cтартова 
вартість 

одного лоту, 
грн (з ПДВ)

Загаль-
ний 

обсяг, 
тонн

Загальна 
вартість, грн.  

(з ПДВ)
Умови транспортування

1 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 25 8 6 158,23 7 389,88 184 747,00 200 1 477 976,00

залізницею: EXW - Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
грудня 2016 р. Термін відвантаження  

грудень 2016 р.

2 ПАТ «Укрнафта» Гнідинцівський ГПЗ 20 15 6 158,23 7 389,88 147 797,60 300 2 216 964,00

автотранспортом: EXW - Гнідинцівський ГПЗ 
(Інкотермс - 2010) Обсяги виробництва 
грудня 2016 р. Термін відвантаження  

грудень 2016 р.

3 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 24 6 158,23 7 389,88 147 797,60 480 3 547 142,40

автотранспортом: EXW - Качанівське в-во 
Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). 

Обсяги виробництва грудня 2016 р. Термін 
відвантаження  грудень 2016 р.

4 ПАТ «Укрнафта» Качанівський ГПЗ 20 23 6 158,23 7 389,88 147 797,60 460 3 399 344,80

автотранспортом: EXW - Глинсько-Розб.       
в-во. Качанівського ГПЗ (Інкотермс - 2010). 
Обсяги виробництва грудня 2016 р. Термін 

відвантаження  грудень 2016 р.

5 ПАТ «Укрнафта» Долинський ГПЗ 20 4 6 158,23 7 389,88 147 797,60 80 591 190,40

автотранспортом: EXW - Долинський  ГПЗ 
(Інкотермс - 2010). Обсяги виробництва 
грудня 2016 р. Термін відвантаження  

грудень 2016 р.

Порядок подання заявок на участь в аукціоні та перелік документів, що додаються до них, розмір гарантійного внеску та порядок його сплати визначено в Регламенті організації та 
проведення спеціалізованих аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення на ПрАТ «Українська міжбанківська валютна біржа», ознайомитись з яким можна на офіційному 
веб-сайті біржі: www.uicegroup.com. Кінцевий термін подання заявок: до 18:00 28.11.2016 р., за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 1. Довідки за телефоном: (044) 461-54-39 кожного 

робочого дня з 9:00 до 18:00.

Загальний обсяг, тонн:

ПАТ «Укрнафта»
1)  умови поставки залізницею: Продавець передає скраплений газ виробництва Гнідинцівського ГПЗ на умовах EXW - Гнідинцівський ГПЗ (Інкотермс - 
2010). Оплату за перевезення скрапленого газу залізничним  транспортом здійснює покупець по окремому договору з транспортною організацією.

2) Продавець проводить відвантаження  оплачених обсягів скрапленого газу у автомобільний транспорт покупця.

Загальна вартість (з ПДВ), грн.:
1 520
11 232 617,60
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оголошення
Інформація щодо здійснення спеціального судового 

провадження та повістка про виклик до суду 
обвинуваченого

Суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопіль-
ської області Багрієм Т. Я. 09 листопада 2016 року поста-
новлено ухвалу про здійснення спеціального судового
провадження відносно Баркова Сергія Миколайовича, 28
жовтня 1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 
ст. 258-5 КК України.

На підставі ст. ст. 297-1, 297-5, 314, 323 КПК України, Тер-
нопільський міськрайонний суд Тернопільської області ви-
кликає обвинуваченого Баркова Сергія Миколайовича, який
зареєстрований за адресою: м.Луганськ, вул.Владімірская,
35, у підготовче судове засідання, яке буде проводитися в
порядку спеціального судового провадження та відбудеться
05 грудня 2016 року об 11 год. 30 хв. в залі судових засідань
Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської об-
ласті за адресою: м.Тернопіль, вул.Котляревського,34 (очі-
кувати на 2-му поверсі).

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

У разі неявки обвинуваченого Баркова Сергія Миколайо-
вича в судове засідання, оголошення вважається належним
повідомленням, а кримінальне провадження буде здійсню-
ватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціаль-
ного судового провадження.  

Суддя Багрій Т. Я.

Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає Борисенка Миколу Яковича (останнє
відоме місце проживання: Чернігівська область, 
м. Ніжин, вул. Сакко і Ванцетті, б. 25) як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 740/3051/16,
провадження № 2/740/1022/16 за позовом Борисенко
Любові Павлівни до Ніжинської міської ради та Бори-
сенка Миколи Яковича про визнання права власності
на 1/4 частку житлового будинку з надвірними будів-
лями та спорудами за набувальною давністю. Судове
засідання відбудеться 29 грудня 2016 року о 12-й го-
дині в приміщенні Ніжинського міськрайонного суду
за адресою: Чернігівська область, м. Ніжин,вул. Шев-
ченка, 57-а.

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається по-
відомленим про час та місце розгляду справи, тому
в разі неявки в судове засідання, справа буде роз-
глянута за відсутності відповідача на підставі зібра-
них по справі доказів.

Суддя В. Г. Пантелієнко

Оболонський районний суд м. Києва викликає Сігалова Юрія
Олександровича у якості відповідача по цивільній справі 
№ 2-п/756/171/16 за заявою Чумак Олександри Юріївни про пе-
регляд заочного рішення у справі № 2/756/3075/16 за позовом
Одінцової Олени Анатоліївни до Чумак Олександри Юріївни, Сі-
галова Юрія Олександровича, які діють в своїх інтересах та в ін-
тересах неповнолітніх Сігалова Ярослава Юрійовича, Сігалова
Кирила Юрійовича, третя особа: служба у справах дітей Оболон-
ської районної в місті Києві державної адміністрації, про висе-
лення, на 29 листопада 2016 р. на 14:30 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 24, суддя Шу-
мейко О. І. У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглянута за Вашої від-
сутності за наявними у справі доказами відповідно до ст. 169
ЦПК України.

У провадженні Броварського міськрайонного суду Ки-
ївської області знаходиться цивільна справа за позовом
Гаврилової Світлани Михайлівни до Мироненко Кате-
рини Андріївни про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням. Суд викликає
в якості відповідача по вказаній справі Мироненко Ка-
терину Андріївну, останнє відоме місце проживання та
реєстрації: Київська область, м. Бровари, вул. Ярослава
Мудрого (Кірова), буд. 88, кв. 69. Розгляд справи відбу-
деться о 09 год. 30 хв. 07 грудня 2016 року в залі суду
за адресою: м. Бровари, вул. Грушевського, буд. 2, каб.
213. У випадку неявки відповідача дана справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Петришин

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 2/243/4457/2016 за позовом публічного акціонерного
товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Подорож-
нього Вадима Івановича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Останнє відоме місце проживання
відповідача Подорожнього Вадима Івановича: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Вознесенського, буд. 35, кв. 10.

Відповідач викликається до суду на 02 грудня 2016 року на
08 год. 15 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутністю. 

Суддя О. В. Ільяшевич

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/4940/16-ц за
позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Мілю-
кова К. О. про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі — Мілюков Костянтин Олександро-
вич, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Дебальцеве, вул. Джуліна, буд. 16, кв. 21; викликається
до суду на 08 год. 15 хв. 02 грудня 2016 року (корп. №2, каб.
№21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу Мілюкову К. О. пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

В провадженні Жовтневого районного суду 
м. Кривого Рогу Дніпропетровської області перебу-
ває цивільна справа за позовом Аношиної Вікторії
Григорівни до Аршад Зейшан про розірвання шлюбу.

Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу Дніп-
ропетровської області повідомляє, що 02.12.2016
року о 09 годині 30 хвилин в залі судових засідань
№ 105 за адресою: вул. Невська, 3, м. Кривого Рогу
відбудеться судове засідання по цивільній справі за
позовом Аношиної Вікторії Григорівни до Аршад
Зейшан про розірвання шлюбу.

Явка відповідача Аршад Зейшан обов’язкова з на-
данням раніше не поданих доказів.

В разі неявки відповідача в судове засідання без
поважних причин та неповідомлення ним про при-
чину неявки, суд вирішить справу з винесенням за-
очного рішення.

Суддя М. В. Зімін

Тернопільський міськрайонний суд м. Тернополя викли-
кає обвинуваченого Замуруєва Віталія Валентиновича,
11.01.1975 року народження (останні відомі місця прожи-
вання: м. Алчевськ, вул. Переяславська, 44 Луганська об-
ласть та м. Алчевськ, вул. Коцюбинського, 6/65) у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3,
ч. 2 ст. 258-5 КК України, у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 06 грудня 2016 року об 11 год. 00 хв. Явка до
суду обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або до-
кумент, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в приміщенні суду
за адресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати
на 2-му поверсі, під головуванням судді Воробель Н. П.).

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення вва-
жається належним повідомленням, а кримінальне провад-
ження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в
порядку спеціального судового провадження.

Дзержинський міський суд Донецької області
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до
Дугар Руслана Олександровича, Дугар Тетяни Вікто-
рівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачі по справі Дугар Руслан Олек-
сандрович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк,
вул. Скліфасовського, 62), Дугар Тетяна Вікторівна
(зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. Компо-
зиторів, 30) викликаються на 06 грудня 2016 року на
10-00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя О. Г. Геря

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Гольдштейн Де-
ниса Геннадійовича, Хромової Світлани Іванівни, Хромова
Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідачі по справі Голь-
дштейн Денис Геннадійович (зареєстрований за адресою:
м. Донецьк, вул. Купріна, 66/25), Хромова Світлана Іва-
нівна (зареєстрована за адресою: м. Донецьк, вул. 50-
річчя СРСР, 100/30), Хромов Олександр Миколайович
(зареєстрований за адресою: м. Донецьк,вул. 50-річчя
СРСР, 100/30) викликаються на 06 грудня 2016 року на
09-00 год. до суду, каб. №8, для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя О. Г. Геря

Київський районний суд м. Одеси викликає у су-
дове засідання в якості відповідача Жегульського
Володимира Вікторовича у цивільній справі за 
№ 520/9515/16 ц за позовною заявою Жегульської
Катерини Анатоліївни до Жегульського Володимира
Вікторовича про позбавлення батьківських прав,
збільшення розміру аліментів, стягнення додаткових
витрат на утримання дитини.

Судове засідання відбудеться 09 грудня 2016 року
о 14 годин 00 хвилин в приміщенні Київського 
районного суду м. Одеси за адресою: місто Одеса,
вул. Варненська, З-б, каб.204. У разі Вашої неявки
резервна дата судового засідання відбудеться 16
грудня 2016 року о 14 годині 00 хвилин. У разі Вашої
повторної неявки справа може бути розглянута за
Вашої відсутності.

Суддя Я. В. Бескровний

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє, що розгляд цивільної справи за 
№ 369/4964/16-ц за позовом Шавлової Валентини
Григорівни до Козаченка Сергія Вікторовича про
встановлення факту проживання однією сім’єю без
реєстрації шлюбу, визнання майна спільною влас-
ністю та поділ майна відбудеться 08 грудня 2016
року о 14 год. 00 хв. Судове засідання відбудеться
під головуванням судді Усатова Д. Д. в приміщенні
Києво-Святошинського районного суду Київської
області, що розташований за адресою: м. Київ, вул.
Мельниченка, 1.

В разі неявки сторін на судове засідання справа
буде розглядатись за їх відсутності на підставі наяв-
них у справі доказів. 

У провадженні Павлоградського міськрайонного
суду Дніпропетровської області знаходиться ци-
вільна справа № 185/7998/16-ц за позовом Рябовола
Володимира Віталійовича до Рябовол (Люцкевич)
Дар’ї Андріївни про негайне відібрання дитини і по-
вернення її за попереднім місцем проживання.

Відповідач Рябовол (Люцкевич) Дар’я Андріївна
викликається у судове засідання на 11:00 год. 28
листопада 2016 року у приміщення Павлоградського
міськрайонного суду Дніпропетровської області:
Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніп-
ровська, буд.135, кабінет № 203. 

Після опублікування оголошення в пресі відпові-
дач вважається повідомленим про дату, час та місце
розгляду справи. У разі неявки відповідача справу
буде розглянуто за його відсутності.

Суддя Боженко Л. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом Державної іпотечної установи до Блощиць-
кого Олександра Васильовича, Білоголовської Олени
Михайлівни про стягнення заборгованості за договором
про іпотечний кредит. Відповідачі по справі Блощицький
Олександр Васильович (зареєстрований за адресою:
83045, просп. Ленінський, 26/20), Білоголовська Олена
Михайлівна (зареєстрована за адресою: 83114, м. До-
нецьк, вул. Р.Люксембург, 69/11) викликаються на 06
грудня 2016 року на 08-50 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті. 

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

Суддя О. Г. Геря

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
№ 10/4/1-22449-16- від 15.11.2016
Бєлавєнцев Олег Євгенович, 15.09.1949 року народження, адреса для листування:

Російська Федерація, м. П’ятигорськ, проспект Кірова, 26, відповідно до вимог ст.ст. 133,
135, 137, 2975 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) ви-
кликається «25» листопада 2016 року о 09:00 год. до Головної військової прокуратури Ге-
неральної прокуратури України за адресою: Україна, м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет
127 (тел. +38044-200-58-01) для участі в якості підозрюваного у відкритті стороною об-
винувачення матеріалів кримінального провадження №42016000000002290 від 09.09.2016
за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст.
27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний прибути
за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк
– заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно зі ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик є: 
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пе-
ресування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили
(епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у
місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; 
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або
вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; 6) смерть близьких
родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) не-
своєчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об'єктивно унеможлив-
люють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик: 
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний

(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з
її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 роз-
міру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора;
від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слід-
чого судді, суду.

ч. 2 - У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного може
бути застосовано привід.

ч. 5 - Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого
судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним,
обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є під-
ставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового
провадження.

Згідно з п. 201 розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст. 139
цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців переховуються від ор-
ганів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно
яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупо-
ваній території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України В. Приймачок

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут Донецької
області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/4503/2016 за позовом
Шлапак Олени Сергіївни до Савченка Олександра Івановича, Савченко Алли
Анатоліївни, Савченко Олени Олександрівни про усунення перешкод у корис-
туванні та розпорядження власністю.

Відповідачі у справі Савченко Олександр Іванович, Савченко Алла Анатолі-
ївна, Савченко Олена Олександрівна, останнє місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Зелена, 39/17, викликаються на 28.11.2016 року на 09-30
годину 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 цивільну справу 2/219/5032/2016 за позо-
вом Пімшина Володимира Олександровича до Ізотова Віталія Віталійовича
про визнання особи такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Відповідач у справі Ізотов Віталій Віталійович, останнє місце реєстрації
— Донецька область, м. Бахмут, вул. Ювілейна, 16/64, викликається на
30.11.2016 року на 11-30 годину до суду, каб. № 309, для участі у розгляді
справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову 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 До-
нецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/4517/2016
за позовом Максимової Тетяни Іванівни до Максимова Івана Михайло-
вича про визнання особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням. Відповідач у справі Максимов Іван Михайлович,
останнє місце реєстрації — Донецька область, м. Бахмут, вул.Чайков-
ського, 103/46, викликається на 30.11.2016 року на 10-00 годину до суду,
каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглядатися у його відсутність. 

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (м. Бахмут До-
нецької області, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу 2/219/4589/2016
за позовом Казбан Олени Вікторівни до Казбан Олександра Миколайо-
вича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів.

Відповідач у справі Казбан Олександр Миколайович, останнє місце ре-
єстрації — Донецька область, м. Єнакієве, вул. Нестерова, 30/18, викли-
кається на 30.11.2016 року на 09-30 годину 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 роз-
глядатися у його відсутність. 

Суддя Хомченко Л. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Чао Олени Микола-
ївни до Чао Сюєшань про розірвання шлюбу. Відповідач по справі викли-
кається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім.302) для
участі у розгляді справи по суті: Чао Сюєшань, 07.12.1989 р.н., який меш-
кає за адресою: 83017, м. Донецьк, б-р Шевченка, буд.66, кв.37, на 28
листопада 2016 року на 09 год. 00 хв.

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

Суддя Фролова Н. М.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Кредитної
спілки «Інтеграл» до Груздєвої Ольги Миколаївни про стягнення боргу за кре-
дитним договором.

Відповідач по справі Груздєва Ольга Миколаївна, яка зареєстрована за ад-
ресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Оленіна, б. 14, кв. 88, викликається
на 08.00 годину 30 листопада 2016 року до суду для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/4344/16-ц за позовом Мар’єнко Ю. О. до Федорука Є. В., третя особа —
ООП, про позбавлення батьківських прав та стягнення аліментів. Відповідач у
справі — Федорук Євген Валентинович, 29.12.1986 р.н., останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Донецьк, вул. Лавреньова, буд. 31, кв.2,
викликається до суду на 13 год. 00 хв. 29 листопада 2016 року (корп. №2, каб.
№21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу Федоруку Є.В. пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Каліуш О. В.

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі
№2-1360/16 за позовом Продана Олександра Олександровича до
Продана Олександра Сергійовича про визнання таким, що втратив
право користування житловим приміщенням, викликає до суду в
якості відповідача Продана Олександра Сергійовича на 29 листопада
2016 року о 10 год. 00 хв. Судове засідання відбудеться під голову-
ванням судді Кравченко М. В. в приміщенні суду, що розташоване
за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20. В разі не-
явки відповідача справа буде розглянута у його відсутність на під-
ставі наявних у справі доказів.

Суддя М. В. Кравченко
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Білоцерківський міськрайонний суд (09100, м. Біла Цер-
ква, вул. Турчанінова, 7, зал судового засідання № 5) викли-
кає як відповідача Лібрик Ігоря Миколайовича, 25.12.1971
р.н., останнє відоме місце проживання: м. Біла Церква, вул.
Академіка Кримського, 2, кв. 138, по цивільній справі 
№ 357/10083/16-ц, 2/357/3872/16 за позовом Коваленко Те-
тяни Вікторівни до Лібрик Ігоря Миколайовича про надання
дозволу на виїзд дитини за кордон, розгляд вищезазначеної
справи призначено на 28 листопада 2016 року о 10 год. 00
хв. У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
за вашої відсутності на підставі наявних у справі доказів. З
опублікуванням у пресі оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи.

Суддя Ярмола О. Я.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Кисе-
льова Володимира Олексійовича, Луганську міську
раду (Луганська область, Лутугинський район, 
п. Комсомолець, вул. Тупик, б.9) по цивільній справі
№409/2265/16-ц за позовом ПАТ «Альфа Банк» про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 29.11.2016 р. (ре-
зервна дата 02.12.2016 р.) о 10-00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Барвінківський районний суд Харківської області
викликає відповідача Лук’янченка Олександра Іва-
новича, 1984 року народження, який зареєстрований
за адресою: вул. Артема, 9, п. Павловський, м. Свер-
дловськ Луганської області, у судове засідання, яке
відбудеться 01 грудня 2016 року о 09-00 годині в
приміщенні Барвінківського районного суду Харків-
ської області (вул. Б.Хмельницького, 6, м. Барвін-
кове) у справі за позовом Лук’янченко Ольги
Сергіївни про дозвіл на виїзд неповнолітньої дитини
за кордон.

Суддя О. М. Андросов

Жовтневий районний суд міста Запоріжжя викли-
кає Очеретька Ігоря Валерійовича, 09.08.1970 року
народження та Федотова Михайла Вікторовича,
21.06.1969 року народження, в судове засідання у
кримінальному провадженні № 1-кп/З31/20/2016 за
обвинуваченням Очеретька Ігоря Валерійовича, Фе-
дотова Михайла Вікторовича у скоєнні кримінальних
правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 
ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, яке відбудеться
07.12.2016 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні
суду за адресою: місто Запоріжжя, вулиця Олексан-
дрівська, 6, зал № 1. 

Суддя Стратій Є. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Коцаренка Олек-
сандра Вікторовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач по справі Коцаренко
Олександр Вікторович (зареєстрований за адресою:
83080, м. Донецьк, вул. Ясногорська, 168), викликається
на 06 грудня 2016 року на 09-20 год. до суду, каб. № 8,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. Г. Геря

Токмацький районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 09.00 годину 05 грудня 2016
року до суду (Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, 28, каб. № 10) Кольцова Ігоря Миколайо-
вича, 16.01.1972 р.н., зареєстрований за адресою:
Донецька обдасть, Старобешівський район, смт Новий
Світ, вул. Чапаєва, буд. 13, як відповідача у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
«Державний Ощадний банк України» в особі філії — До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до Кольцова
Ігоря Миколайовича про стягнення заборгованості. В
разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
в його відсутність за наявними в справі доказами. 

Суддя Ушатий І. Г.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Явтушенка Олексія Васильовича, який не заре-
єстрований, останнє відоме місце проживання: 
м. Чернівці, вулиця Мізюна, 29/2, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі за позовом Яв-
тушенко Юлії Борисівни до Вас про розірвання
шлюбу та стягнення аліментів на 09-45 годину 07
грудня 2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Ка-
федральна, 4, кабінет № 19.

У разі Вашої неявки в судове засідання справу
буде розглянуто у Вашу відсутність.

Суддя Смотрицький В. Г.

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.)
викликає в судове засідання як відповідача 
Гарей Фредеріка Федоровича по справі 
№ 522/10524/16-ц за позовом Гарей Альони до
Гарей Валентини Пилипівни, Гарей Фредеріка Федо-
ровича про визнання права власності за набуваль-
ною давністю. Судове засідання відбудеться 30
листопада о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33, каб. 224. У випадку неявки у судове
засідання зазначеної особи, справа буде розглянута
за її відсутності.

Центральний районний суд м. Миколаєва пові-
домляє, що слухання цивільної справи за позовом
Ткачук Галини Федорівни до Сюткіна Валерія Генна-
дійовича про визнання особи такою, що втратила
право  користування житловим приміщенням (ос-
таннє відоме місце проживання: 54030, м. Миколаїв,
вул. Артилерійська, буд. 1, кв. 16), призначено на
07.12.2016 року 09.20 год. У разі неявки відповідача,
справа буде розглянута у його відсутність. Адреса
суду: м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, каб. 9.

Суддя Н. П. Черенкова

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідачку по справі 
№ 409/1616/16-ц за позовом Державної іпотечної установи
до Воробей (Дюс) Юлії Володимирівни про стягнення забор-
гованості за договором про іпотечний кредит.

Судове засідання відбудеться 02.12.2016 року о13-00 год.
(резервна дата на 16.12.2016 року о 13-00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Викликається відповідачка Воробей (Дюс) Юлія Вікто-
рівна, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, провулок 3-й
Желєзнодорожний, буд. 20.

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

Суддя Максименко О. Ю. 

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Консульська, 64, м. Бер-
дянськ, 29 листопада 2016 року о 14-00 годині буде
проведено судове засідання у цивільній справі
№310/7422/16-ц за позовом Кулла Йосипа Антоніно-
вича до Гаращенка Андрія Сергійовича про розір-
вання попереднього договору, стягнення сум.

Суд викликає Гаращенка Андрія Сергійовича, як
відповідача. Явка відповідача до суду є обов’язко-
вою. У разі неявки відповідача в судове засідання,
судове засідання буде проведене за наявними мате-
ріалами.

Суддя В. В. Петягін

Оріхівський районний суд Запорізької області, що
розташований за адресою: 70500, Запорізька область,
м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає Рогову Галину Фе-
дорівну, Фролову Аллу Микитівну, Кравченко Тетяну Вік-
торівну як відповідачів за позовом ПАТ «Державний
ощадний банк України» в особі філії — Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» до Рогової Галини Фе-
дорівни, Фролової Алли Микитівни, Кравченко Тетяни
Вікторівни про стягнення заборгованості, в судове засі-
дання на 01.12.2016 року о 09.00 годині. У разі неявки у
судове засідання справа буде розглянута за їх відсут-
ності за наявними у ній доказами. 

Суддя Л. С. Щербань

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області
викликає Міцул Юрія Сергійовича як відповідача у справі 
№ 2/350/785/2016 за позовом Салижин Віри Михайлівни до
Міцул Юрія Сергійовича про визнання особи такою, що втра-
тила право на користування житловим приміщенням в су-
дове засідання, яке відбудеться об 11 год. 00 хв. 05 грудня
2016 року в приміщенні Рожнятівського районного суду за
адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15.

Останнє місце проживання відповідача Міцул Юрія Сер-
гійовича: с. Небилів, вул. Нова, 33 Рожнятівського району
Івано-Франківської області.

Згідно з ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані по-
відомляти суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Пулик М. В.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Рибальченка Сергія Олександровича
для участі в цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, яка відбудеться 01 грудня 2016 року о 14:00
годині, у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи. У разі неявки суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягіна

Броварський міськрайонний суд Київської області

викликає як відповідача Прус Марію Григорівну у

справі за позовом Озіян Анастасії Сергіївни до Прус

Марії Григорівни про стягнення коштів.

Розгляд справи призначено на 09.30 год. 20

грудня 2016 року у приміщенні суду за адресою:

місто Бровари, вулиця Грушевського, 2, каб. № 206.

Суддя Дутчак І. М.

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області
викликає Міцула Юрія Сергійовича в судове засідання, як
відповідача у справі за позовом Салижин Віри Михайлівни
до Міцул Юрія Сергійовича, треті особи: Орган опіки та пік-
лування Рожнятівської РДА про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів, яке відбудеться о 9 годині 00
хвилин 15.12.2016 року в приміщенні Рожнятівського 
районного суду за адресою: смт Рожнятів, вул. Шкільна, 15
Івано-Франківської області. Останнє відоме місце знаход-
ження відповідача Міцула Ю. С. — с. Небилів, вул. Нова, 33
Рожнятівського району Івано-Франківської області, місце
знаходження на даний час не відоме. Згідно з ч.2 ст.77 ЦПК
України сторони зобов’язані повідомляти суд про причини
неявки в судове засідання.

Суддя Бейко А. М.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Надеждіна Анато-
лія Івановича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідач по справі Надеждін Анатолій
Іванович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, 
пр-кт Ленінський, 144/105), викликається на 06 грудня
2016 року на 09.40 год. до суду, каб. № 8, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. Г. Геря

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає як відповідача Бурковського Олексія Костян-
тиновича, у справі за позовом Загільського Юрія
Миколайовича до Бурковського Олексія Костянти-
новича про стягнення коштів, розгляд якої відбу-
деться 06.12.2016 року об 11 год. 00 хв. в
приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний
1, каб. 332.

У разі неявки у судове засідання відповідача без
поважних причин справа буде розглянута у його від-
сутності на підставі наявних доказів.

Суддя Н. М. Анциборенко

Володарський районний суд Київської області ви-

кликає у судове засідання Шаповала Віталія Михай-

ловича, як відповідача, по справі № 2/364/423/16 за

позовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційний банк «ВТБ Банк» до Шаповала Віталія Михай-

ловича про стягнення заборгованості. Судове

засідання призначено на 02.12. 2016 року на 12.30

годину, в залі судових засідань № 1.

Головуюча суддя Г. Л. Моргун

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 2/243/4142/2016 за позовом Топчий Віктора Дмитро-
вича, Топчий Зінаїди Федорівни до Бондаревої Ніни Миколаївни
про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням. Відповідачка у справі Бондарева Ніна
Миколаївна, останнє відоме місце мешкання якої: Слов’янський
район, с. Сидорове, вул. Садова, будинок 2, викликається до
суду на 14 грудня 2016 року на 08 годину 45 хвилин для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинна пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за її відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/4203/2016 за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Шевчука Валерія Миколайовича про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі Шевчук Валерій
Миколайович, останнє відоме місце мешкання якого: м. Гор-
лівка, вул. Войкова, будинок 4, викликається до суду на 24
листопада 2016 року, на 09 годину 00 хвилин та на 06 грудня
2016 року на 09 годину 00 хвилин для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя М. О. Гусинський

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
Обвинувачений Бєлкін Юрій Леонідович, 26.09.1978 р.н.,

зареєстрований за адресою: Одеська обл., Комінтернівський
р-н, с. Візирка, вул. Центральна, 1 та обвинувачена Бабініна
Олена Василівна, 23.10.1973 р.н., зареєстрована за адресою:
м. Одеса, вул. 25 Чапаївської дивізії, 20, кв. 8-а, відповідно
до вимог 297-5, 323 КПК України викликаються в судове за-
сідання, що відбудеться 29 листопада 2016 року о 10 годині
00 хвилин в залі судових засідань № 233 Приморського 
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса. вул. Балків-
ська, 33, для участі в судовому засіданні в якості обвинува-
чених.

Суддя С. М. Кічмаренко

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Бідного Ігоря Миколайовича, 05.08.1990
р. н, в судове засідання на 20.12.2016 року о 09.30
год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, зал 213,
для участі у цивільній справі за позовом Вороніної
О. О. до Бідного І. М. про стягнення боргу за дого-
вором позики.

У разі неявки відповідача до суду дане оголо-
шення вважається належним повідомленням та
справу буде розглянуто по суті за наявними в справі
матеріалами.

Суддя Парамонов М. Л.

Бойку Олексію Олеговичу з’явитися в судове за-
сідання 06 грудня 2016 року на 09.00 годину до
Амур-Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропет-
ровська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9 як
відповідачу по цивільній справі № 199/7224/16,
2/199/2873/16 за позовом Бойко Таїсії Сергіївни до
Бойка Олексія Олеговича про розірвання шлюбу.

У разі неявки відповідача у судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності на під-
ставі наявних матеріалів та постановлено заочне рі-
шення.

Суддя Якименко Л. Г.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в
судове засідання як відповідача Непейвода Руслана
Вікторовича по цивільній справі № 522/1607/16-ц за
позовом ПАТ «Ідея банк» про стягнення боргу за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 05.12.2016 року об
11 годині 30 хвилин в залі судового засідання № 111
Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відпові-
дача у судове засідання на вказану дату, справа буде
розглянута за його відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Шевченківський районний суд м. Чернівці викли-
кає Івасюк Тетяну Сергіївну, яка зареєстрована за ад-
ресою: м. Чернівці, вул. Лисенка 4/19, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі за позовом
Ілінчук Олексія Борисовича до Івасюк Тетяни Сергі-
ївни про визнання особи такою, що втратила право
на користування житловим приміщенням, на 09.30
годину 07 грудня 2016 року за адресою: м. Чернівці,
вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 19.

У разі вашої неявки в судове засідання справу
буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя Смотрицький В. Г.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачена Данілова Валентина Францівна,

02.01.1957 року народження, відповідно до ст. ст.
134, 135, 323 КПК України викликається на 10 год.
07 грудня 2016 року до Хмельницького міськрайон-
ного суду (м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 1, каб.
7, суддя Лунь Р. В., тел. 0 (382) 61-64-60) для про-
ведення судового розгляду у кримінальному провад-
женні № 12015240000000010 за ч. 3 ст. 368 КК
України. Поважні причини неприбуття особи на ви-
клик передбачені у ст. 138 КПК України. Наслідки не-
прибуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК
України.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом ПАТ
«Акціонерного банку «Експрес-Банк» до Токар
Павла Сергійовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Токар Павло Сергійович викликається
до каб. № 18 суду на 01 грудня 2016 року на 08 го-
дину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відпові-
дача, справа буде розглянута у його відсутності за
наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛКОМ 2015»
(код 39592255; місцезнаходження: 61052, місто
Харків, вулиця Суздальські Ряди, будинок 12/1,
кімната 61) ліквідується за рішенням Засновни-
ків. Ліквідатор Санжаровський Олег Валерійо-
вич, реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2920800732, адреса: 61064,
місто Харків, Профспілковий бульвар, будинок
66, квартира 117. Претензії кредиторів прийма-
ються до 18.01.2017 року на адресу Товариства.

Оріхівський районний суд Запорізької обл. ви-
кликає Михайличенко Каріну Валентинівну
02.11.1980 року народження, яка проживає за ад-
ресою: м. Амвросіївка, вул. Петровського 63/2, До-
нецької обл., 87304, у судове засідання по цивільній
справі № 323/3435/16-ц (2/323/1008/16) за позовом
Михайличенка Віктора Павловича до Михайличенко
Каріни Валентинівни про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 08.30 годині 02
грудня 2016 року у приміщенні суду за адресою: За-
порізька обл., м. Оріхів, вул. Травнева 23, під голо-
вуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни,
кабінет № 12.

Суддя Плечищева О. В.

Сумський районний суд Сумської області пові-
домляє Титиш Антоніну Миколаївну про те, що су-
дове засідання у справі 587/1968/16-ц за позовом
Титиш Івана Васильовича до Титиш Антоніни Мико-
лаївни, третя особа: Сумська районна державна ад-
міністрація в особі «Центр надання адміністративних
послуг» про визначення часток у праві спільної су-
місної власності на квартиру відбудеться в примі-
щенні суду (м. Суми, вул. Академічна, 13, каб. 105)
під головуванням судді Степаненка О. А. 01 грудня
2016 року о 08.30 годині.

У разі вашої неявки справа буде розглянута на
основі матеріалів, які є у справі. При собі мати па-
спорт.

Марківський районний суд Луганської області викликає як відпо-
відачів Позивайла Максима Олексійовича, Позивайло Наталію Ми-
хайлівну, Позивайла Олексія Максимовича на судове засідання для
розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Державний ощадний банк України» в особі філії – Луган-
ського обласного управління AT «Ощадбанк» до Позивайла Максима
Олексійовича, Позивайло Наталії Михайлівни, Позивайла Олексія
Максимовича про стягнення заборгованості за договором відновлю-
ваної кредитної лінії.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського район-
ного суду Луганської області 25.11.2016 р. о 09 год. 30 хв. за адре-
сою: Луганська область, смт Марківка, пл. Соборна, буд. 31.

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

Суддя А. Е. Дідоренко
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Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 23 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська -1    -6         0    +5
Житомирська 0    -5         0    +5
Чернігівська -1    -6         0    +5
Сумська -2    -7         0    +5
Закарпатська +2    -3      +7 +12
Рівненська +2    -3         0    +5
Львівська +2    -3      +7 +12
Івано-Франківська +2    -3      +4    +9
Волинська +2    -3      +3    +8
Хмельницька +2    -3         0    +5
Чернівецька +2    -3      +3    +8
Тернопільська +2    -3         0    +5
Вінницька -1    -6         0    +5

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

Про вплив 
сумського коріння 
на світове насіння

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ІСТОРІЯ. Вийшов друком альбом ліногравюр «Корінням із Сумщи-
ни», присвячений життєвим долям 70 уродженців області, які не
сприйняли революційних подій 1917 року й емігрували за кордон.

З-поміж них такі відомі творчі постаті, як письменники Олександр
Олесь,  Іван Багряний, Михайло Арцибашев, художник і поет Давид
Бурлюк, шевченкознавець Павло Зайцев, співак Іван Стешенко, ху-
дожниця Надія Сомко, рідний брат педагога Антона Макаренка істо-
рик, публіцист Віталій Макаренко, композитор Павло Маценко та ін-
ші.

Як розповів автор ліногравюр художник Микола Бондаренко із села
Успенка Буринського району, над творчими портретами відомих зем-
ляків-емігрантів він працював  протягом 2000 — 2012 років. Найважче
було знайти світлини, адже до 1991 року про більшість героїв його
альбому майже нічого не було відомо. 

Історичне та культурно-мистецьке значення видання  істотно поси-
лили інформаційні матеріали про земляків. Їх підготував відомий сум-
ський краєзнавець голова СМГО «Сумщина-світ» і Фундації Д. Бур-
люка Олександр Капітоненко.

Таким чином, покладено початок у вивченні однієї зі значимих і дра-
матичних сторінок в історії не лише Сумщини, а й України, Європи і
світу загалом. Адже згадані уродженці Слобожанського краю відбу-
лися як особистості не на рідній Батьківщині, а далеко за її межами. 

ОгОлОШення

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси знаходиться
цивільна справа №522/14849/16ц за позовом Михайлова Ігоря Борисови-
ча до Олейник Маріни Іванівни, третя особа: Одеська товарна біржа - про
визнання договору дійсним.

Приморський районний суд м. Одеси викликає у якості відповідача
Олейник Маріну Іванівну у судове засідання, яке відбудеться 29.11.2016
року об 11 год. 15 хвилин у приміщенні Приморського районного суду за
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).

Приморський районний суд пропонує відповідачу подати пояснення,
заперечення та усі наявні докази по справі особисто або через представ-
ника.

У разі Вашої неявки у судове засідання, справа може бути розглянута
у Вашу відсутність.

Суддя Бойчук А.Ю. 

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Жіночий хокей: 
тепер грають і в Україні
РОЖЕВА ШАЙБА. Історичний чемпіонат стартував минулими
вихідними

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Перший в історії чемпіонат
України з хокею із шай-

бою серед жіночих команд
взяв старт у Києві. 18 листо-
пада в прем’єрному матчі на
лід вийшли столична «Украї-
ночка» та «Дніпровські Біл-
ки». Саме ці колективи, які
було створено в 2014 році, се-
рією виставкових матчів по-
клали початок бумові жіночо-
го хокею в Україні. Окрім них,
участь у першому чемпіонаті
України беруть ще три хо-
кейні команди: «Пантери» 
(м. Харків), «Лавина» (м. Кре-
менчук) та «Королеви Дніп-
ра» (м. Дніпро).

Чемпіонат проходить у два
етапи. Перший відбувається
за туровою системою. В кож-
ному турі братимуть участь
чотири команди, одна коман-
да відпочиватиме. Таким чи-
ном, кожна команда братиме
участь у чотирьох турах. В
межах ігрового туру команди
проведуть по три зустрічі.
Чотири найкращі команди за
підсумками першого етапу
потраплять до другого етапу
— Фіналу чотирьох. Ім’я пер-
шого чемпіона України з хо-
кею серед жіночих команд
країна дізнається в Міжна-
родний жіночий день — 8 бе-
резня 2017 року.

«Тішить, що в змаганнях
беруть  участь одразу п’ять
команд. При цьому ми не че-
каємо величезного прориву у
якості гри, хоча  переконані,
що проведення чемпіонату
дасть серйозний поштовх
розвитку хокею в країні», —
заявив президент Федерації
хокею України Анатолій
Брезвін.

Серед особливостей чем-
піонату — встановлення лімі-

ту на легіонерів. Кожна 
команда зможе мати у своєму
складі не більше чотирьох
іноземних гравців. При цьому
за попередніми заявками, в
чемпіонаті виступатимуть
представниці Канади, США,
Латвії, Молдови, Білорусі та
інших країн.

Організатором чемпіонату
є Федерація хокею України.
Безпосередній контроль за
проведенням змагання здійс-
нює жіночий комітет федера-
ції.

Отож у  прем’єрному матчі
чемпіонату київська «Украї-
ночка» здобула перемогу над
«Дніпровськими Білками» з
Дніпра.

Рахунок у матчі було від-
крито у другому періоді зус-
трічі. Автором першої шайби
в історії хокейних жіночих
чемпіонатів стала 18-річний
форвард київської команди
Юлія Добровольська.

Юлія, до речі, й автор пер-
шого  хет-трика в чемпіонаті.
Втім, головним героєм зус-
трічі можна вважати голкі-
пера гостей Аріну Сакрієрі,
яка тривалий час тримала

інтригу в матчі. У дніпров-
ської команди було кілька
нагод для того, щоб вразити
ворота Вікторії Ткаченко,
проте свої шанси підопічні
Сергія Зубкова не викорис-
тали.

У другому матчі ігрового
дня інтриги майже не було.
Більш досвідчені харківські
«Пантери» завдяки прекрас-
ній грі своїх лідерів Владис-
лави Скащук та Діани Ков-
тун зняли всі питання щодо
переможця поєдинку ще у
стартовій 15-хвилинці. У під-
сумку Владислава відзначи-
лася вісім разів, а Діана заки-
нула п’ять шайб у ворота
Ірини Заіченко. Дубль у мат-
чі зробила канадська легіо-
нер Кейт Бобин.

Не менш цікавими були і
суботні та недільні поєдинки.
Приміром, у завершальний
ігровий день першого туру
«Пантери» не без проблем
перемогли «Дніпровських Бі-
лок». А в шостому матчі «Ук-
раїночка» несподівано мала
проблеми з кременчуцькою
«Лавиною». Упевнено у рамці
воріт кременчуцької команди

діяла Ірина Заіченко, яка ли-
ше п’ять разів дозволила су-
перницям запалити червоне
світло за своїми воротами.
При цьому Ірина неодноразо-
во викликала шквал овацій
на свою адресу навіть від вбо-
лівальниць київської коман-
ди. Зокрема, під час одного із
численних сейвів Заіченко
зазнала ушкодження, і про-
тягом кількох хвилин лікар
Володимир Секретний нада-
вав їй медичну допомогу.
Протягом цієї паузи фан-
сектор «Україночки» сканду-
вав: «Лавина! Лавина!»

За підсумками першого ту-
ру турнірну таблицю змагань
очолила «Україночка» (9
очок). На другому місці «Пан-
тери» (6 очок). На третьому
«Дніпровські Білки» (3 очки).
Кременчуцька «Лавина»
очок у своєму активі не має.

Матчі наступного туру з 16
по 18 грудня прийматиме
Дніпро. В гості до місцевих
«Королев Дніпра» приїдуть
«Україночка», «Пантери» та
«Лавина», повідомляє офі-
ційний сайт Федерації хокею
України. 

«Зоря» не відповіла на гідний спротив
Ганна РОМАШКО 

для «Урядового кур’єра»

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Стартовий
матч 15-го туру «Ліги Парі-Матч»
між «Зорею» та «Олександрією»
запам’ятається  неабиякою інтри-
гою та результатом на користь
гостей. «Шахтар» і  «Динамо» у
звітному турі також не без про-
блем здобули домашні перемоги
над «Карпатами» та «Сталлю»  й
відірвалися від луганської коман-
ди, повідомляє офіційний сайт
ФФУ. 

Коментуючи поразку своєї 
команди, головний тренер «Зорі»
Юрій Вернидуб зізнався: споді-
вався, що хлопці скучили за фут-
болом і покажуть агресивну й ін-
тенсивну гру. «Цього в першому
таймі я не побачив взагалі. Кон-
троль м’яча і наша перевага бу-
ли. Але потрібно  це втілювати в

життя. Втілили. Я сказав їм відій-
ти назад і чекати свого шансу. А
ми одразу ж пропустили м’яч, та
ще й з порушенням правил, після
якого сталося вилучення. Хоча
потім й у суперника теж було ви-
лучення. Знову була гра в рівних
складах. Треба було дотиснути,
та не змогли».

Справді, після того, як Петряк
відкрив рахунок у матчі в середи-
ні другого тайму, здавалося, що
підопічним Юрія Вернидуба буде
до снаги довести гру до перемо-
ги. Однак  «Олександрії» вдало-
ся не лише  зрівняти рахунок, а й
вирвати «вікторію» на 92-й хви-
лині.

Наставник «Зорі» поділив тя-
гар поразки порівну між собою та
футболістами. Мовляв,  він не до-
стукався, вони не виявили на-
лежного професіоналізму. Та  ни-
ні команда вже подумки у Стам-

булі, де сподівається гідно про-
тистояти «Фенербахче». 

Голи Хачеріді і Макаренка обі-
цяли легке життя для «Динамо»
у матчі із «Сталлю» на НСК
«Олімпійський». Кияни більшість
часу проводили на половині поля
суперників, постійно загрожуючи
воротам гостей із Кам’янського.
Але в підсумку саме «Сталь» від-
новила інтригу у зустрічі завдяки
влучному удару Комваліуса.
Щоправда, на більше команди
Якоба Галла не вистачило, та й
киян задовольнили лише два
влучні «постріли».

Серйозна інтрига панувала й у
протистоянні «Шахтаря» та
«Карпат». Попри те, що суперни-
ки вирішують різні завдання у
нинішньому сезоні, футбольні
зустрічі цих колективів завжди
відзначаються принциповістю.
Так вийшло і цього разу: на

швидкий гол Срни «Карпати»
відповіли взяттям воріт Ксьон-
зом. Цікаво, що у подальшому
капітан «гірників» не реалізував
одинадцятиметровий удар, а
Ксьонз не дограв поєдинок че-
рез вилучення. А перемогу
«Шахтарю» забезпечив влучний
удар Феррейри. 

ТАБЛО «УК»
ЛІГА ПАРІ-МАТЧ. 15-й тур
Зоря — Олександрія — 1:2
Олімпік — Чорноморець — 1:0
Динамо — Сталь — 2:1
Шахтар — Карпати  — 2:1
Зірка — Волинь — 2:0
Ворскла  — Дніпро — 1:2
Турнірне становище лідерів:
1. Шахтар — 41, 2. Динамо — 33,
3. Зоря —30, 4. Олімпік — 26, 5. 
ФК «Олександрія» — 24…

На льоду — справжні жінки
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