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Народицька ОТГ
замінила колишній
район, завдяки чому
бюджет зріс, а порядку
побільшало

Постанова Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Методики
нормативної грошової оцінки
земель сільськогосподарського
призначення»

вівторок, 29 листопада 2016 РОКУ		
ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:
«Цього тижня ми
плануємо винести
на розгляд уряду й
затвердити концепцію
реформи системи
охорони здоров’я».

№224 (5844)

ЦІНА ДОГОВІРНА

Не заплатимо —
не нагріємося!

Фото Володимира ЗАЇКИ
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ДОКУМЕНТИ

Прем’єр-міністр про початок масштабних перетворень
і змін у галузі

«Лобановський
назавжди»
ПАМ’ЯТЬ. Нині українцям як ніколи потрібні фільми про наші
команди, перемоги і незборимий дух. Про це Президент Петро
Порошенко заявив на показі документального фільму «Лобановський назавжди», присвяченого 90-річчю футбольного клубу «Динамо» (Київ), повідомляє прес-служба глави держави.
Президент відзначив унікальні якості видатного тренера,
який поєднав «любов до України та любов до футболу». За
словами Петра Порошенка, саме завдяки унікальному тренерському таланту Валерія Лобановського київське «Динамо»
прославляло Україну в світі.
«Ми зробили кіно про героя України, в якому об’єдналася
велика сила футболу і велика сила кіно», — сказав продюсер
фільму Дмитро Симонов. Перед показом дочка великого тренера Світлана Лобановська згадала життєве кредо Валерія Васильовича: «Спочатку Батьківщина, потім думай про себе».
У фільмі «Лобановський назавжди», який знімали протягом
двох років, відображено славетну історію великого тренера, що
привів київське «Динамо» до найвищих вершин європейського футболу.

ЦИФРА ДНЯ

1 млрд м
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природного газу, за даними
оператора ГТС компанії «Укртрансгаз»,
відібрано з підземних сховищ
з початку опалювального сезону

АКТУАЛЬНО. Журналісти «Урядового кур’єра» дізнавалися,

як у різних регіонах України нарахували оплату за опалення

Армійські обнови

ТИЛОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Як військові отримують узимку теплий одяг, взуття й харчування
Ольга ПРОКОПЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Я

к казав класик із народу з іншого приводу, «зима на порозі, а штани ще у дорозі». Так склалося цього року і з постачанням військовослужбовцям курток і штанів зимових, курток-утеплю-

вачів флісових, теплої білизни та зимових шапок. Начальник Тилу Збройних сил
генерал-майор Іван Гаврилюк під час прес-конференції
«Стан тилового забезпечення військ (сил) Збройних
сил, здобутки та перспективи» пояснив таку прикру ситуацію тим, що технічні умо-

ви на зимові предмети форми
одягу розроблено у червнілипні, а процедури їх закупівель розпочато в ІІІ кварталі
цього року. Промисловість не
впоралася з виконанням цього масштабного замовлення.
Це й стало на заваді забезпечення солдатів теплим одягом. Однак у військовому ві-

КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ
4 820103 080015

USD 2572.4426
EUR 2724.7312
за 100 доларів США
за 100 євро

домстві запевняють, що до
10 грудня перехід на зимове
обмундирування відбудеться стовідсотково. Солдати матимуть змогу оцінити і обновки, у переліку яких куртки флісові. Ге нерал запевнив,
що ними і рештою предметів
обмундирування армійці будуть задоволені.

встановлені Національним банком України на

RUB 3.9810
за 10 рублів

/

AU 305477.56

— Згідно з планом, надходження від промисловості ос
танніх партій зимових шапок та
теплої білизни — 25 листопада,
куртки флісові мають надати у
перших числах грудня. У міру
надходження речове майно одразу направляють до військових частин, — поінформував Іван Гаврилюк.
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28 листопада 2016 року

AG 4235.53
PT 235121.25
за 10 тройських унцій

PD 188560.04

29 листопада 2016 року, вівторок, № 224

www.ukurier.gov.ua
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оголошення
Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області (вул. Героїв Небесної Сотні, 30, м. Шепетівка Хмельницької обл.) викликає на 09 год. 00 хв. 12 грудня 2016 року (резервна дата — на 09 год. 00 хв. 19 грудня 2016
року) як відповідачку Дичок Ірину Сергіївну, яка проживає: вул. Придніпровська, буд. 34-в, м. Донецьк-59, 83059,
по справі №688/3310/16-ц, 2/688/1081/16 за позовом Петренка Євгена Олександровича, Лихолетова Олександра
Івановича, Андрійчук Ніни Володимирівни, Яковлєва Валентина Миколайовича до Дичок Ірини Сергіївни про визнання права власності на майно. Явка до суду обов’язкова.
У разі неявки до суду та неповідомлення про причини неявки, або якщо такі причини суд визнає неповажними,
справа буде вирішена на підставі наявних у ній доказів і буде постановлено заочне рішення.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2), розглядає цивільну справу № 2/243/2721/2016 за позовом Міллер Євгенії Анатоліївни до Саженіна Віталія Сергійовича
про витребування автомобіля з чужого незаконного володіння. Останнє відоме місце проживання відповідача Саженіна Віталія Сергійовича: Донецька область, м. Горлівка, вул. Пушкінська, буд. 37, кв. 27.
Відповідач викликається до суду на 2 грудня 2016 року о 08 год. 40 хв. для участі в судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя І. О. Березова

Суддя О. В. Ільяшевич

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 15.09.2016 року розглянуто цивільну справу
№ 42/1203/4680/2011 (пров. № 2-в/409/70/16) за заявою
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про відновлення
втраченого судового провадження по справі за позовом
ПАТ «КБ Південкомбанк» до Саєнко Ольги Олександрівни,
третя особа: Саєнко Павло Олександрович про звернення
стягнення на предмет іпотеки та винесено рішення про задоволення заяви.
Суддя Третяк О.Г.

В провадженні Веселівського районного суду Запорізької області
(суддя Кравцов С.О.) знаходиться цивільна справа за позовом Харлової Яни Сергіївни до Харлова Олександра Сергійовича про розірвання шлюбу та стягнення аліментів на утримання дитини до
досягнення нею повноліття.
Повідомляємо, що розгляд справи призначено на 8 грудня 2016
року о 14 годині 00 хвилин.
Попереджаємо відповідача Харлова О.C., що у випадку неявки в
судове засідання на вищевказане число, справу буде розглянуто за
його відсутності на підставі наявних доказів у матеріалах справи.

Суддя Кравцов С. О.

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів
ПАТ «ВБР» на електронному торговельному майданчику
Товарна біржа «25/8.БІРЖА».
Номер лота:
Коротка назва лота/номер
кредитного договору:
Місце проведення аукціону:
Дата проведення аукціону:
Час проведення аукціону:
Детальна інформація по лоту
(параметри, забезпечення,
початкова ціна,правила участі
в аукціоні):

13,14
Право вимоги за кредитними договорами
№MKLNU2.5653.011, №MKLNU2.5653.015,
№MKAU3.5653.009, №MKLNU2.47853.002
та договорами забезпечення виконання зобов'язань
https://bankfund.sale
30.12.2016 р.
з 09:00 до 12:00
http://torgi.fg.gov.ua:80/117919,
http://torgi.fg.gov.ua:80/117920,
http://torgi.fg.gov.ua:80/117920,
http://torgi.fg.gov.ua:80/117920

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/4419/2016 за позовом ПАТ
«Державний ощадний банк України» до Толстошеєвої
Людмили Іванівни про стягнення заборгованості. Відповідачка Толстошеєва Людмила Іванівна, останнє відоме
місце мешкання якої: м. Горлівка, вул. Адміралтейська, будинок 2А, квартира 24, викликається до суду на 2 грудня
2016 року о 08 годині 45 хвилин та на 13 грудня 2016 року
о 13 годині 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутністю.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/4977/16-ц
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Нікітської В.Є. про стягнення заборгованості. Відповідачка у справі Нікітська Віра
Євгенівна, 29.01.1972 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, сел. Свердлова, вул.
Триумфальна, буд. 5, кв. 4, викликається до суду на 10 год.
30 хв. 2 грудня 2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі
у розгляді справи по суті.
Відповідачці Нікітській В.Є. пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за її відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/5193/16-ц
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Овчаренка В.Ф. про
стягнення заборгованості. Відповідач у справі – Овчаренко
Володимир Федорович, 09.07.1984 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Дебальцеве, Заводське селище, буд. 53, кв. 7, викликається до суду на 08
год. 00 хв. 02 грудня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21) для
участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу Овчаренку В.Ф. пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу № 233/4975/16-ц
за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Снітка С.В. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі – Снітко Сергій
Віталійович, 21.06.1969 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, бул. Горбачова, буд.
32/131, кв. 43, викликається до суду на 13 год. 20 хв. 02
грудня 2016 року (корп. № 2, каб. № 21), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу Снітку С.В. пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. О. Гусинський

Суддя О. В. Каліуш

Суддя О.В. Каліуш

Суддя О.В. Каліуш

Оголошення про виявлення кандидатури організатора
аукціону з продажу майна Приватного акціонерного
товариства «Інтермікро Дельта, Інк».
Постановою господарського суду Запорізької області
від 20.10.2016 р. по справі № 908/6183/15 ПрАТ «Інтермікро Дельта, Інк» (69091, м. Запоріжжя, бул. Шевченка,
71-а, код ЄДРПОУ 19133330), визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено
арбітражного керуючого Жиленко Наталію Олегівну.
Майно боржника, яке буде продаватися, представляє
собою комплекс будівель та споруд, виробниче та господарське обладнання, що було у використанні. Вимоги
до організатора аукціону:
- організатор повинен мати право на проведення торгів;
- організатор повинен мати досвід проведення аукціонів не менш трьох років;
- сума запропонованої організатором винагороди є
найменшою.
Термін прийняття заяв та документів: протягом п’яти
робочих днів після опублікування оголошення.
Претенденти подають заяву та документи, визначені
наказом ФДМ України № 4009 від 19.12.2012 р. на ім’я
арбітражного керуючого-ліквідатора ПрАТ «Інтермікро
Дельта, Інк» Жиленко Н.О. за адресою: 69002, м. Запоріжжя, відділення зв’язку № 2, а/с 3304.
Контактні тел. для довідок: (067) 729 46 45, е-mail: djilenko@rambler.ru.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/4974/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Делікатного О.І., Делікатної В.А. про стягнення заборгованості. Відповідачка у
справі Делікатна Вікторія Анатоліївна, останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна, буд. 100, кв. 2, викликається до суду на 13.30 годину
2 грудня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за її відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/4968/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Максимова С.В. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Максимов Сергій
Валентинович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, м-н Комсомольський, буд. 11,
кв. 43, викликається до суду на 13.10 годину 2 грудня 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 повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності.

Судновий білет на ім’я Кобеляцького Федора
Михайловича по судну «Южанка» з бортовим номером КРЕ 3030 К, двигун «Меркурій» № 403397 від
3,3 л.с.,
вважати недійсним.
Втрачено посвідчення учасника бойових дій
серія УБД № 088752, видане 16 лютого 2016 року на
ім’я Міняйлова Сергія Валерійовича,

Суддя О. В. Каліуш

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/5082/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ремізонцевої О.Ю., Ремізонцева Д.В. про стягнення заборгованості. Відповідачі
у справі Ремізонцева Оксана Юріївна, Ремізонцев Дмитро
Васильович, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, пл. Грибиниченка, буд. 4, кв. 71, викликаються до суду на 13 год. 00 хв. 2 грудня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їхньої відсутності.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу №233/4350/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Коновальцевої В.О., Мельника К.В. про стягнення заборгованості. Відповідачі у справі
Коновальцева Вікторія Олександрівна, Мельник Костянтин
Володимирович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, сел. Горького, вул. Черняхівського, буд. 3, кв. 46, викликаються до суду на 08 год. 30
хв. 2 грудня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у
розгляді справи по суті. Відповідачам пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У разі неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за їхньої відсутності.

вважати недійсним.
Семенівський районний суд Чернігівської області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 02
грудня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні Семенівського районного суду Чернігівської області за
адресою: Чернігівська обл., м.Семенівка, вул.Центральна, 6, Гончар Євеліну Олександрівну (останнє
відоме місце реєстрації - Чернігівська обл., Семенівський р-н, с. Залізний Міст, вул. Перемоги буд. 16)
як відповідача по цивільній справі № 744/927/16-ц
за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Гончар Євеліни
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Суддя О. В. Каліуш

Суддя О. В. Каліуш

Суддя Гнип О.І.

Заводський районний суд м. Миколаєва ПОВТОРНО викликає відповідача Веремеєнка Сергія
Миколайовича в судове засідання за позовом Тіпенко Олени Олександрівни до Веремеєнка Сергія
Миколайовича про розірвання шлюбу, на 02.12.2016
р. о 09.00 год. у каб. 17 Заводського районного суду
м. Миколаєва по вул. Радісній, 3.
Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи
і у разі неявки позов може бути розглянуто за його
відсутності.
Суддя С. В. Щербина

Білокуракинський районний суд Луганської області «Райффайзен Банк Аваль»
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
в судове засідання відповідача по справі
Підозрювана Богатирьова Раїса Василівна, викликає
№ 409/2400/16-ц за позовом ПАТ «Енергобанк» до Раповідомляє:
06.01.1953 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, бочого Даниїла Анатолійовича про стягнення заборгованості.
Судове
засідання
відбудеться
02.12.2016
року
о
з
01
січня
2017
р. річні відсоткові ставки за вкла135, 297-5 КПК України викликається на 7 грудня
14.00 год. (резервна дата на 16.12.2016 року о 14.00
дами
фізичних
осіб
«У майбутнє» будуть встанов2016 року о 09.30 год. до слідчого слідчої групи год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл.
Шевченка,
2.
лені у розмірі 9,5% для вкладів в гривні, 0,01% в
Генеральної прокуратури України Болячого А.А. у
Викликається відповідач Рабочий Даниїл Анатолійокаб. № 341 за адресою: м. Київ, вул. Московська, вич, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, селище Юві- доларах США та євро.
8 (тел. 044-200-67-91), для проведення слідчих та лейне, вул. Горького, буд. 1, кв. 13. У випадку неявки
Деталі за посиланням http://aval.ua/personal/accoвідповідача справу буде розглянуто за його відсутності
процесуальній дій у кримінальному провадженні за наявними доказами.
unts/main_table_dep/
№ 42015000000000824 за ч. 5 ст. 191 КК України.
Суддя Максименко О. Ю. (Ліцензія НБУ №10 від 05.10.2011. Усі види банківських послуг)
Пирятинський районний суд Полтавської області Державне агентство резерву України
У Подільському районному суді м. Києва 13.12.2016 р.
Бланки договорів міжнародного

о 09 год. 30 хв. під головуванням судді Декаленко B.C. буде
розглядатись цивільна справа за позовом Дмитриченко
Марини Олександрівни до Чефарлічевої Марини Панасівни
про визнання особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням, третя особа: Відділ у справах
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Подільського району ГУ МВС України в м. Києві.
Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в судове засідання обов’язкова.
При неявці відповідача справа буде слухатись за її відсутності згідно ст. 169 ЦПК України.

(м. Пирятин, вул. Соборна, 41) викликає співвідповідача
Білоус Ольгу Олексіївну по справі № 544/744/16-ц про
стягнення заборгованості на 02.12.2016 о 10.00. У разі
неявки, суд розглядатиме справу без участі відповідача
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.С. Декаленко

ПрАТ «Шепетівське АТП 16807» повідомляє про проведення чергових
загальних зборів акціонерів, які відбудуться 29 грудня 2016 року об 11:00 годині
за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул. Лермонтова, 2.
Реєстрація учасників зборів проводиться 29.12.2016 року з 09:00 год до 10:45
год.
Порядок денний:
Звіт правління про фінансово-господарську діяльність товариства за 2015 рік.
1. Звіт наглядової ради про діяльність у 2015 році.
2. Звіт і висновки ревізійної комісії.
3. Затвердження річного звіту, балансу за 2015 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства .
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.
6. Відкликання членів наглядової ради.
7. Обрання членів наглядової ради.
Для участі у зборах акціонерів необхідно мати документ,що підтверджує особу, а
представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, на передачу їм права участі у зборах.
Ознайомлення з проектами документів, які пов’язані з порядком денним загальних зборів, акціонери можуть за адресою: Хмельницька область, м. Шепетівка, вул.
Лермонтова, 2.
Правління ПрАТ «Шепетівське АТП 16807»

Суддя Сайко О.О.

оголошує аукціон з реалізації зерна

страхування «Зелена картка» № 11976591,

Аукціон відбудеться 22 грудня 2016 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону: Одінцова Л.А. (044-235-17-42), Шкляр
Л.П. (044-234-32-28).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на офіційному веб-сайті Держрезерву
України — www.gosrezerv.gov.ua.

11976592, 11976593, 11976594 та 11976595,
які були викрадені 28.04.2016 року,
вважати недійсними.
Уточнення

В оголошенні, надрукованому в номері 223 від
26.11.2016 про скасування довіреностей ТОВ «Аквадельф», правильно читати замість суддя:
Генеральний директор Калганов В.А.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в судове засідання
відповідача по справі № 409/2638/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Мамедова
Сахаббіна Мамед огли про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Судове
засідання
відбудеться
05.12.2016 року о 14.00 год. (резервна
дата на 19.12.2016 року о 14.00 год.) у залі
суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.
Викликається відповідач Мамедов Сахаббін Мамед огли, останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Линьова, буд. 97,
кв. 88.
У випадку неявки відповідача справу
буде розглянуто за його відсутності за наявними доказами.
Суддя Н. В. Мазай
Суддя Максименко О. Ю.

В провадженні Монастирищенського районного суду Черкаської області знаходиться цивільна справа № 702/1090/16-ц, провадження
№ 2/702/418/16 за позовом Мирончака Дмитра
Петровича до Мирончака Леоніда Миколайовича, третя особа без самостійних вимог на
предмет спору: Приватний нотаріус Монастирищенського районного нотаріального округу
Черкаської області Горбунова Марина Іванівна,
про скасування державної реєстрації права
власності.
Мирончак Леонід Миколайович викликається як відповідач у судове засідання, яке відбудеться 2 грудня 2016 року о 14 год. 00 хв. у
приміщенні суду за адресою: вул. Соборна, 98,
м. Монастирище, Черкаська область. Суд пропонує відповідачу подати письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по
справі до визначеного судом дня проведення
судового засідання. У разі неявки відповідача
в судове засідання, справа буде розглянута у
відсутність вказаної особи. Про причини неявки необхідно повідомити суд заздалегідь.

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська викликає у судове засідання, яке
відбудеться 12 грудня 2016 року об 11.00 годині в приміщенні Дніпровського районного
суду м.Дніпродзержинська за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам’янське (Дніпродзержинськ), вул.Тритузна (Петровського),
166, 2 поверх, кабінет №13, Шершньова Юрія
Вікторовича (останнє відоме місце проживання Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, пр-кт 40-річчя Перемоги, буд. 3,
кв.28) як відповідача по цивільній справі
№ 209/656/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шершньова Юрія Вікторовича про
стягнення заборгованості.
На підставі ч.9 ст.74 ЦПК України, після
опублікування оголошення в пресі відповідач
вважається повідомленим про час і місце
розгляду справи. У разі його неявки справу
буде розглянуто за його відсутності.

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

Суддя Замкова Я.В.
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оголошення
Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що судове засідання у справі за
позовом Публічного акціонерного товариства банк «Меркурій» до Болсуновського Леоніда Вікторовича про
стягнення заборгованості за кредитним
договором призначене на 06.12.2016
року о 17 год. 00 хв. за адресою: 01601,
м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб. 24 (головуючий суддя Підпалий В.В.)
В разі неявки в судове засідання відповідача Болсуновського Леоніда Вікторовича, місцезнаходження якого невідоме,
справа буде розглянута за його відсутності відповідно до ст. 169 ЦПК України.
Суддя В. В. Підпалий

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа
за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України»
в особі філії - Донецьке обласне управління
АТ «Ощадбанк» до Сараєва Михайла Борисовича, Capaєвої Інни Володимирівни про
стягнення заборгованості. Відповідачі: Сараєв М.Б. та Сараєва І.В. викликаються до
каб. № 6 суду на 9 грудня 2016 року об 11 годині 00 хвилин, для участі у розгляді справи
по суті.
Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У разі
неявки відповідачів справа буде розглянута
в їхню відсутність за наявними доказами.

Балтський районний суд Одеської області
викликає в попереднє судове засідання відповідачів: Дегтярьова Станіслава Вікторовича, Дегтярьову Наталю Сергіївну, для
розгляду цивільної справи за позовом КЗ
«Балтська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат № 1 І-ІІ ступенів» до Дегтярьова С.В., Деггярьової Н.C., третя особа:
Служба у справах дітей Балтської РДА, про
позбавлення батьківських прав та стягнення
аліментів. Судове засідання відбудеться
12.12.2016 року о 09.00 год. у приміщенні
Балтського районного суду. У разі неявки в
судове засідання відповідачів справа може
бути розглянута за їхньої відсутності за наявними в ній доказами.

Суддя Бєлоусов А. Є.

Суддя О. М. Ільніцька

Органом опіки і піклування Чорнобаївської
районної державної адміністрації Черкаської
області розшукується Пістун Ольга Сергіївна,
30.11.1986 року народження, місце реєстрації
та проживання якої невідоме, з березня 2008
року не проживає в селі Васютинці по вулиці
Соборна, будинок 4 Чорнобаївського району
Черкаської області. З 20.12.2012 року знята з
реєстрації, відповідно рішення суду, як відповідачка по цивільній справі за позовом Пістун
Наталії Анатоліївни до Пістун Ольги Сергіївни
про позбавлення батьківських прав.
Прохання при будь-якій інформації про
місце перебування Пістун Ольги Сергіївни
звернутися до Органу опіки і піклування Чорнобаївської районної державної адміністрації
за адресою: Черкаська область, смт Чорнобай,
Суддя Л. М. Шум вулиця Центральна, 152, тел. (04739)2-23-02.

Святошинський районний суд м. Києва

Тернівський районний суд м.Кривого
Рогу викликає у судове засідання, яке відбудеться 19 грудня 2016 року о 09.00 годині
в приміщенні Тернівського районного суду
м.Кривого Рогу за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул.Ухтомського,
23, Кузнєцова Сергія Сергійовича (останнє
відоме місце реєстрації Дніпропетровська
обл., м. Кривий Ріг, вул. Адм.Головка, буд.
19, кв. 199) як відповідача по цивільній
справі № 215/2843/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Кузнєцова Сергія Сергійовича про стягнення заборгованості.
Суддя Мельник Ю.П.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», яке зареєстроване за адресою: вул. Набережна
Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, що судове
засідання по справі 758/6132/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» до
Чепура Петра Борисовича про стягнення
заборгованості відбудеться 8 грудня 2016 р.
об 11 год. 30 хв. у приміщенні суду
(м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під головуванням судді Зарицької Ю.Л. Ваша
явка або явка вашого представника
обов’язкова. В разі вашої або вашого
представника неявки буде постановлена
ухвала суду.
Суддя Зарицька Ю. Л.

Романівський районний суд Житомирської області викликає відповідачку —
Аксєнгор Олену Едуардівну в судове засідання для розгляду цивільної справи
№290/754/16-ц за позовом Кредитної
спілки «Добробут» до Охоти Івана Анатолійовича, Аксенгор Олени Едуардівни та
Охоти Василя Івановича про стягнення
боргу за договором кредиту і плати за користування кредитом, яке відбудеться 28
грудня 2016 року о 10 годині за адресою:
смт Романів, вул. Небесної сотні, 86/10
Житомирської області, зал судових засідань №1.
У разі неявки відповідачки в судове засідання справа буде розглянута за її відсутності.

Деснянський районний суд м. Києва викликає Бобиренка Олександра Івановича, місце
проживання: м. Київ, вул. Беретті, 5-А, кв. 3,
як відповідача в судове засідання, призначене
на 10 год. 30 хв. 14 грудня 2016 року по цивільній справі за позовом Бобиренко В.Є. до
Бобиренка О.І., треті особи: Бобиренко В.О.,
Деснянська районна в м. Києві державна адміністрація, Деснянський районний відділ Головного управління ДМС у м. Києві державної
міграційної служби України, про визнання
особи такою, що втратила право користування жилим приміщенням. Адреса суду:
м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 39.
У випадку неявки відповідача справа буде
розглянута за його відсутності.

Святошинський районний суд м. Києва
викликає боржника: Черв’ятюка Сергія Сергійовича, останнє відоме місцезнаходження:
м. Київ, вул. Прилужна, 14-а, кв. 23, подання
ВДВС Святошинського РУЮ м. Києва про
встановлення способу і порядку виконання
рішень.
Судове засідання відбудеться 08.12.2016
року об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Київ,
вул. Жилянська, 142, каб. 22.
У разі неявки боржника: Черв’ятюка С.С.
до суду без поважних причин або у разі неповідомлення про причини неявки, справа
буде розглядатись за його відсутності. Ухвалою суду явку боржника в судове засідання
визнано обов’язковою.

Суддя Н. Г. Таран
Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області викликає в
відкрите судове засідання як відповідача по
справі на 10.30 годину 05 грудня 2016 року
Трофімова Юрія Дмитровича, останнє відоме
місце проживання за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, пр. М. Жукова, 7
«В» – 2, по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Трофімова Юрія Дмитровича про стягнення заборгованості.
Відкрите судове засідання по цивільній
справі відбудеться під головуванням судді
Замкової Я.В. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське,
вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 13.
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після
опублікування оголошення в пресі відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі його неявки справу буде
розглянуто за його відсутності.

(вул. Жилянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позовом Мілька В.В. до
ФОП Фортуни О.В. про захист прав споживачів викликає відповідачку ФОП Фортуну Олену Василівну в судове засідання
на 08.02.2017 р. о 10 год. 20 хв. та повідомляє, що в разі неявки справа буде
розглянута у її відсутність.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області викликає в
відкрите судове засідання як відповідача по
справі на 11.30 годину 05 грудня 2016 року Момота Дмитра Валентиновича, останнє відоме
місце проживання за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Інтернаціоналістів, 4 «Б» – 20, по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» до Момоти
Дмитра Валентиновича про стягнення заборгованості.
Відкрите судове засідання по цивільній
справі відбудеться під головуванням судді
Замкової Я.В. в приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське,
вул. Тритузна, 166, 2 поверх, кабінет № 13.
На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після
опублікування оголошення в пресі відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі його неявки справу буде
розглянуто за його відсутності.

Суддя Я.В. Замкова
В провадженні Бердянського міськрайонного суду
знаходиться цивільна справа № 310/6800/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Державний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке
обласне управління AT «Ощадбанк» до Безпалька
Івана Сергійовича про стягнення заборгованості за
кредитом.
Розгляд справи призначено на 15.12.2016 р. о 10
годині 00 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м.
Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А., тел. (код 06153) 3-55-31.
Суд викликає Безпалька Івана Сергійовича як відповідача.
Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі
неявки відповідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.
Суддя Т.А. Троценко

Оболонський районний суд міста Києва виВ зв’язку з розглядом клопотання про
Новокаховський міський суд Херсонкликає як відповідача Регета Сергія Антонопроведення спеціального досудового роз- вича (останнє відоме місце проживання: ської області викликає Новокаховську міську виборчу комісію Херсонської області
слідування згідно зі ст. 297-1 – 297-5 КПК м. Бердичів, вул. Руська, 12, кв. 38) як відпові- у судове засідання як відповідача по аддача Мільштин Лева Борисовича (останнє віУкраїни по кримінальному провадженню доме місце проживання: м. Київ, вул. міністративній справі № 661/1518/16-а за
№ 12013220430000081 для участі у роз- Малиновського, 30, кв. 25), в якості третьої позовом Андрюкової Тамари Василівни до
особи: Козьму Катерину Володимирівну (ос- Новокаховської міської виборчої комісії
гляді клопотання викликається підозрю- таннє відоме місце проживання: м. Київ, вул. Херсонської області про визнання противаний Гудименко Олег Євгенович, Тимошенка 29, кв. 51) в судове засідання на правною та скасування постанови № 73 від
05.12.2016 року о 14 год. 00 хв., у зв’язку з роз17.02.1984 р.н., зареєстрований за адре- глядом цивільної справи за позовом Дуби- 13 січня 2016 року, яке призначене на 14
грудня 2016 року о 10 години 30 хвилин та
сою: Харківська область, Харківський ченко Тетяни Олександрівни до Мільштин Лева
Борисовича, Регети Сергія Антоновича, Лапи відбудеться в приміщенні Новокаховрайон, с. Докучаївське (Комуніст), уч. м. Тетяни Григорівни, Київської міської ради, ського міського суду Херсонської області
ХНАУ, б. 29, кв. 5, яке призначене для роз- третя особа: Козьма Катерина Володимирівна за адресою: 74900, Херсонська область,
та ін. про визнання недійсним договору кугляду 05.12.2016 р. на 16.30 годину у Хар- півлі-продажу квартири та витребування майна м. Нова Каховка, пр-т Дніпровський, 1а.
З опублікуванням оголошення про виківському районному суді Харківської з чужого незаконного володіння.
клик відповідач вважається повідомленим
В разі неявки в судове засідання, справа
області за адресою: Харківська область, буде розглянута у відсутність відповідачів на про час і місце розгляду справи, у випадку
неявки відповідача справа буде розгляХарківський район, с. Покотилівка, вул. підставі зібраних по справі доказів.
Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, нута за його відсутності на підставі наявСковороди, 18, слідчий суддя Березов- каб. 21.
них доказів.
Суддя Я.В. Замкова ська І.В.
Суддя Н.О. Яценко
Суддя Ю.В. Ведяшкіна
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
Ірпінський міський суд викликає Смородіну НатаУ Знам’янському міськрайонному суді Кіровоград(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля- лію Миколаївну, останнє відоме місце проживання: ської області за адресою: Кіровоградська область,
дає цивільну справу про стягнення заборгованості за пом. Знам’янка, вул. Маяковського, 30, 2 поверх, каб. 2
зовною заявою ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» до: м. Ірпінь, Київська обл., вул. Київська, 20-д, кв. 20, о 09 год. 30 хв. 14.12.2016 року відбудеться слухання
Відповідач: Ніценко Вікторія Анатоліївна, останнє як відповідачку по справі за позовом Осипенка Вомісце реєстрації та проживання: Донецька обл., лодимира Миколайовича до Смородіної Наталії Ми- цивільної справи за позовом Публічного акціонерного
м. Слов’янськ, вул. Леніна, б. 43, кв. 11, викликається 12 колаївни про розірвання попереднього договору товариства комерційний банк «Приват Банк» до Кліманова Юрія Володимировича про стягнення заборгрудня 2016 року о 09 год. 10 хв. до суду для участі у розкупівлі-продажу та про виселення, в судове засі- гованості.
гляді справи по суті.
Відповідач: Ніценко Віталій Валерійович, останнє дання, яке відбудеться 19.01.2017 р. о 09 год. 00 хв.,
У судове засідання викликається як відповідач Клімісце реєстрації та проживання: Донецька обл., в приміщенні Ірпінського міського суду, за адресою: манов Юрій Володимирович, останнє відоме місце
м. Слов’янськ, вул. Леніна, б. 43, кв.11, викликається 12
проживання: вул. Заводська, 23, с. Суботці, Знам’янгрудня 2016 року о 09 год. 10 хв. до суду для участі у роз- м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7. У разі неявки справу ського району, Кіровоградської області. У випадку
буде розглянуто у відсутності відповідачки. У зв’язку
гляді справи по суті.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення з розміщенням оголошення в газеті учасники про- неявки відповідача справу буде розглянуто за його
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі цесу вважаються належним чином повідомлені про відсутності, за наявними матеріалами справи. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини своєї
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
дату судового засідання.
неявки.
справа буде розглянута у їх відсутності.
Суддя Кузнецов Р.В.
Суддя О.В. Пархоменко
Суддя Український В.В.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає
Воробець Юрія Мірчевича, 24.10.1961 року народження,
останнє відоме місце проживання якого за адресою:
м. Чернівці, вул. Чорноморська, 6/1, Нагорняка Володимира Вікторовича, 21.02.1977 року народження, останнє
відоме місце проживання якого за адресою: м. Чернівці,
вул. Тбіліська, 10, як відповідачів у судове засідання по
цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Воробець
Юрія Мірчевича, Нагорняка Володимира Вікторовича про
стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 23 січня 2017 року о 09
год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого районного
суду, розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. № 2.
У разі вашої неявки в судове засідання, справу буде
розглянуто за вашої відсутності.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання як відповідача Лобанова
Аркадія Івановича, 20 грудня 1991 року народження,
зареєстрованого за адресою: Донецька область,
м. Хрестівка (Кіровське), вул. Кошового, б. 15, кв. 62,
по цивільній справі № 329/1103/16-ц за позовом Харківського національного медичного університету про
стягнення заборгованості за навчання.
Судове засідання відбудеться 07 грудня 2016 року
о 12 годині 00 хвилин в залі судового засідання № 2
Чернігівського районного суду Запорізької області
за адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна, б. 391.
В разі неявки відповідача у судове засідання на
вказану дату, справа буде розглянута за його відсутСуддя І.В. Іщенко ністю.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове засідання на 09.00 годину 9 грудня
2016 року до суду (Запорізька область, м. Токмак,
вул. Володимирська, 28, каб. №10) Лиса Віктора Петровича, 08.07.1967 р.н., останнє відоме місце проживання
за
адресою:
Донецька
область,
Старобешівський район, с. Андріївка, вул. Тельмана,
буд. 4, як відповідача у цивільній справі за позовом
Моторного (транспортного) страхового бюро України
(МТСБУ) до Лиса Віктора Петровича про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною виплатою. В разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута в його відсутність за наявними в ній доказами.
Суддя Ушатий І. Г.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідачку Нікітіну Галину Михайлівну, що
цивільну справу за апеляційною скаргою представника Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» - Сокуренко Наталії
Вікторівни на рішення Індустріального районного
суду м. Дніпропетровська від 16 червня 2016 року в
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Публічного
акціонерного товариства «Акцент-банк», Нікітіної Галини Михайлівни, Бублія Михайла Федоровича про
стягнення заборгованості, призначено в Апеляційному суді Дніпропетровської області (м. Дніпро, вул.
Харківська, 13) на 14 год. 00 хв. 22 грудня 2016 року.
У разі неявки відповідачів у судове засідання,
справа буде розглянута за їхньої відсутності.
Суддя І. Ю. Ткаченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Сідика Є.А., Сідик Л.Д. про стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у цивільній справі № 233/4625/16-ц - Сідик Євген Араліфович,
9 листопада 1978 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, с. Крупської, пров. Тановий,
5/4, та Сідик Людмила Дмитрівна, 18 грудня 1978 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Макіївка,
с. Крупської, вул. Удмуртська, 38/31, викликаються в судове засідання на 08.00 год. 7 грудня 2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області
(корп. №2, каб. №16).
Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їхньої відсутності.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання як відповідача Томайли Іллю Володимировича, останнє відоме місце реєстрації: Миколаївська
область, Березанський район, с. Тузли, вул. Шевченка,
буд. 105, по цивільній справі № 523/14719/15-ц за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Томайли Сергія Володимировича, Томайли Іллі Володимировича про стягнення боргу
за договором кредиту.
Судове засідання відбудеться 20 грудня 2016 року о
10.30 годині в приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, буд. 68, зал судових засідань № 16.
До зазначеної дати пропонуємо відповідачу надати
письмові заперечення проти вимог позову та докази на
їх підтвердження. В разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних доказів.

Суддя Бузовський В. В.

Куликівський районний суд Чернігівської області викликає як відповідача Сліпенького Олександра Анатолійовича (останнє відоме місце реєстрації: 16352,
Чернігівська область, Куликівський район, село Будище,
вул. Петровського, 3) для участі у справі №737/954/16-ц,
провадження №2/737/366/16 за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
до Сліпенького Олександра Анатолійовича про стягнення
заборгованості.
Судове засідання відбудеться 5 грудня 2016 року о 08
годині 50 хвилин у приміщенні суду за адресою: 16300,
Чернігівська область, Куликівський район, смт Куликівка,
вул. Шевченка, 3, каб. № 5, суддя Іванець С.В.
Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання
без поважних причин або неповідомлення про причини
неявки, справу буде розглянуто без вашої участі заочно
за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Іванець

В провадженні Ренійського районного суду
Одеської області знаходиться цивільна справа
№ 510/996/16-ц за позовом Довгаль Тетяни Миколаївни до Довгаля Вадима Олександровича, Галушка
Володимира Васильовича про визнання права власності.
Судове засідання по справі призначено на
06.12.2016 р. о 15 годині 00 хвилин у Ренійському
районному суді за адресою: Одеська область, м. Рені,
вул. Соборна, 122, суддя Сорокін К.В., тел. (04840)
40156.
Суд викликає відповідача Галушка Володимира
Васильовича, 1948 р.н., остання відома адреса: Одеська обл., м. Рені, вул. Ізмаїльська, 41.
Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача Галушка Володимира Васильовича в судове засідання, справа буде розглянута без його участі.
Суддя Т. О. Мартишева
Суддя К. В. Сорокін

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Глобинський районний суд Полтавської області викликає Журбу Олега Івановича (останнє відоме місце
проживання: с. Погреби Глобинського району Полтавської області, вул. Леніна, 128) як відповідача в судове
засідання по справі за позовом ПАТ «ПриватБанк» до
Журби Олега Івановича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 02.12.2016 року о 09.00
год. у приміщенні суду за адресою: м. Глобине Полтавської області, вул. Центральна, 183. Явка до суду
обов’язкова. У разі неявки справу буде розглянуто за
вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини своєї неявки в судове засідання.

Глобинський районний суд Полтавської області викликає Мельниченка Олександра Олександровича (останнє відоме місце проживання: м. Глобине Полтавської
області, вул. Олега Кошового, 44) як відповідача в судове засідання по справі за позовом ПАТ «ПриватБанк»
до Мельниченка Олександра Олександровича про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 13.12.2016 року о 09.00
год. у приміщенні суду за адресою: м. Глобине Полтавської області, вул. Центральна, 183. Явка до суду
обов’язкова. У разі неявки справу буде розглянуто за
вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини своєї неявки в судове засідання.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає
Іпаті Валерія Атанасійовича, 09.10.1965 року народження, останнє відоме місце проживання якого за адресою: вул. Кобзарська, 69/3, м. Чернівці, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Іпаті Валерія Атанасійовича про стягнення
заборгованості.
Розгляд справи призначено на 20 грудня 2016 року о
09 год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого районного
суду за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. №2.
У разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає
Кшевицького Альфреда Станіславовича, 07.04.1962
року народження, останнє відоме місце проживання
якого за адресою: пров. Миру, 4/1, м. Чернівці, як відповідача в судове засідання по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку
«Приватбанк» до Кшевицького Альфреда Станіславовича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 22 грудня 2016 року о
09 год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого районного
суду за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. №2.
У разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя І. В. Іщенко

Суддя Р. М. Марущак

Суддя Р. М. Марущак

Суддя І. В. Іщенко

Бериславський районний суд Херсонської області
викликає як відповідача Подмогильну Олену Олександрівну, 09.07.1986 року народження, по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Подмогильної Олени Олександрівни про стягнення
заборгованості. Слухання справи призначено на
05.12.2016 року о 09.30 год. в приміщенні Бериславського районного суду Херсонської області за адресою: м. Берислав Херсонської області, вул. Леніна,
249, тел. (05546) 7-37-57. У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Волошин Р.Р.

Бериславський районний суд Херсонської області
міста Берислав викликає як відповідача Карпенко
Катерину Миколаївну по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Карпенко Катерини Миколаївни про стягнення заборгованості за кредитним договором. Слухання справи призначено на 06.12.2016
року на 13.00 год. в приміщенні Бериславського районного суду за адресою: м. Берислав Херсонської
області, вул. Центральна, 249, тел. (05546) 7-37-57.
У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Корсаненкова О.О.

В провадженні Бердянського міськрайонного суду знаходиться цивільна справа № 310/6708/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Єрьоміна Євгена Григоровича про стягнення заборгованості.
Розгляд справи призначено на 22.12.2016 р. о 16 годині
45 хвилин в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т.А. тел. (код
06153) 3-55-31.
Суд викликає Єрьоміна Євгена Григоровича як відповідача. Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача справа буде розглянута за наявними
матеріалами.

Рівненський міський суд Рівненської області викликає у судове засідання як відповідача Цуприяна
Олега Михайловича, 07.06.1971 року народження, у
цивільній справі № 569/14064/16-ц за позовом ПАТ
«Акцент-Банк» до Цуприяна Олега Михайловича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться о 09 год.
40 хв. 07 грудня 2016 року в приміщенні Рівненського міського суду Рівненської області за адресою: 33000, м. Рівне, вул. Шкільна, 1.
Явка до суду є обов’язковою.
Суддя Сакенов Ю.К.
Суддя Т.М. Бучко

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області
викликає в судове засідання як відповідачку Дерев’янко
Світлану Анатоліївну, 06.07.1967 р.н., останнє відоме місце
реєстрації та проживання: с. Локітка Тлумацького району
Івано-Франківської області, по справі № 353/831/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дерев’янко С.А., Семенець О.М. про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумацького
районного суду Івано-Франківської області за адресою:
Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул. Винниченка,
14а, 13 грудня 2016 року о 09 год. 00 хв.
Неявка в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про причини неявки не є перешкодою для
розгляду справи.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Фотій Марину Георгіївну, останнє відоме місце проживання якої за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 190а/21,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі за
позовом Фотій В.Т. до Фотій М.Г. про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням, на 09.30 годину 13 грудня 2016 року за адресою:
м. Чернівці, вулиця Кафедральна, 4, кабінет № 8.
З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається належним чином повідомленим про час і місце
розгляду справи.
У разі вашої неявки в судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсутність.

Суддя У.Ю. Луковкіна

Суддя С.О. Волошин

Білокуракинський районний суд Луганської об-

Мусійчук Олена Олександрівна, останнє відоме місцезнаходження якої: вул. Щорса, буд. 5, м. Городок,
Хмельницької області, викликається до Городоцького
районного суду Хмельницької області (Хмельницька область, м. Городок, вул. Шевченка, 48) як відповідачка на
13 год. 15 хв. 08 грудня 2016 року по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» до Мусійчук Олени Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.
У разі неявки відповідачки в судове засідання справа
буде розглянута на підставі тих доказів, які є у матеріалах справи.

Дзержинський районний суд міста Харкова повідомляє, що цивільна справа № 638/13708/16-ц,
2/638/4657/16 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Мороза Олексія Юрійовича про стягнення заборгованості призначена до розгляду в приміщенні Дзержинського районного суду м. Харкова за адресою:
м. Харків, пр. Перемоги, 52-В, каб. № 124, на 16.00
годину 24.01.2017 року. З опублікуванням оголошення відповідач вважається належним чином повідомленим про дату, час та місце судового
засідання.
Суддя Т.А. Троценко
Суддя Шишкін О.В.

Суддя Н.М. Салоїд

Суддя Л.М. Осіпенко

Суддя Максименко О.Ю.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Василенко Віктор Васильович викликається в судове засідання як відповідач у цивільній справі за позовом Овсієнка Дениса
Дем’яновича до Василенка Віктора Васильовича про
стягнення коштів.
Судове засідання відбудеться 06 грудня 2016 року
о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 21.
У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя І.Ю. Котлярова

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня),
4) розглядає цивільну справу за позовом Моторного
(транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) до Якимова Юрія Олександровича про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з регламентною виплатою. Відповідач по справі Якимов Юрій Олександрович (зареєстрований за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Княжна, 34)
викликається на 05 грудня 2016 року на 09.30 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутності.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/4294/2016 за позовом Гончарова Володимира Дмитровича, Дранга Леоніда
Антоновича до Дранга Анатолія Леонідовича про визнання
особи такою, що втратила право користування житловим
приміщенням. Відповідач у справі Дранга Анатолій Леонідович, останнє відоме місце мешкання якого: м. Слов’янськ,
вул. Валківська, будинок 116, викликається до суду на 12
грудня 2016 року на 09 годину 00 хвилин 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 відсутністю.

Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі № 372/3006/16-ц за позовом Поляк Ірини
Володимирівни до Поляк Іллі Яковича про розірвання
шлюбу викликає до суду як відповідача Поляк Іллю Яковича на 07 грудня 2016 року на 09 годину 30 хвилин.
Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Мори О.М. в приміщенні Обухівського районного суду
Київської області, що розташований за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20 (тел. 5-12-66).
В разі неявки відповідача на судове засідання справа
буде розглянута у його відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє, що Міщенко Антон Васильович викликається в
судове засідання, яке відбудеться 07.12.2016 року о
09.50 годині (м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, каб. 7), як
відповідач по цивільній справі № 363/2894/16-ц за позовом Омельченко Ольги Вікторівни до Міщенка Антона
Васильовича, третя особа: Опікунська рада при виконавчому комітеті Вишгородської міської ради про зміну розміру аліментів та позбавлення батьківських прав.
В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за наявними матеріалами в справі.

Суддя Н.В. Нємиш

Суддя М.О. Гусинський

Суддя О.М. Мора

Суддя О.Д. Рудюк

Запорізький районний суд Запорізької області викликає Селезньова Віталія Миколайовича,
25.08.1980 р.н., як відповідача у цивільній справі за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Служба миттєвого кредитування» до Горохова Василя Івановича, Селезньова Віталія Миколайовича
про стягнення боргу. Судове засідання відбудеться
16.12.2016 р. о 09.00 год. за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Істоміна, буд. 10. Суддя Сакоян Д.І. У разі неявки
відповідача справа розглядатиметься за наявними у
справі матеріалами з постановленням заочного рішення.
Суддя Кузнецов Р.В.
Суддя Д.І. Сакоян

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Горбань Василь Макарович викликається в судове засідання, яке відбудеться
05.12.2016 року о 09.40 годині (м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, каб. 6), як відповідач по цивільній
справі № 363/2862/16-ц за позовом ПАТ «Київобленерго» до Горбань Василя Макаровича про стягнення заборгованості.
В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута за наявними матеріалами в
справі.
Суддя О.Д. Рудюк

Перемишлянський районний суд Львівської області
повідомляє як відповідача Олексів Володимира Івановича, 1993 р.н., що 12.12.2016 р. о 14 год. 00 хв. розглядатиметься цивільна справа № 449/513/16-ц за позовом
Олексів Іванни Степанівни до Олексів Володимира Івановича, 3-тя особа: орган опіки і піклування Перемишлянської РДА про позбавлення батьківських прав.
У випадку неявки відповідача в судове засідання на
вищевказане число, справа буде розглядатися у його
відсутності в залі судових засідань № 1 Перемишлянського районного суду Львівської області за адресою:
Львівська область, м. Перемишляни, вул. Галицька, 67а.

Святошинський районний суд м. Києва (вул. Жилянська, 142) у зв’язку з розглядом справи за позовом
Публічного
акціонерного
товариства
Комерційного банку «ПриватБанк» до Ярмолюк
Олени Дмитрівни про стягнення заборгованості викликає відповідачку Ярмолюк (Мицик) Олену Дмитрівну в судове засідання на 13.12.2016 р. о 09.30 год.
та повідомляє, що в разі неявки справа буде розглянута у її відсутність.
Суддя Т. В. Стріжакова
Суддя Кириленко Т. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільну справу № 233/3617/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Остропольської М.М. про
стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка у справі Остропольська Марина Миколаївна, 21.10.1985 р.н., останнє відоме місце проживання
якої: м. Костянтинівка Донецької області, вул. Суворова,
буд. 15-а, кв. 44/1, викликається до суду на 7 грудня 2016
року о 8.00 год.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка
повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності.

Бородянський районний суд Київської області по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» до Ярової
Валерії Рудольфівни про стягнення заборгованості викликає до суду (адреса: Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) Ярову Валерію
Рудольфівну, яка проживала за останньою відомою адресою: вул. Комсомольська, 103, смт Бородянка Бородянського району Київської області, як відповідачку на
7 грудня 2016 року о 14 годині 15 хвилин.
У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя О. С. Малінов

Суддя Д. Є. Унятицький

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі 2-857/16 за позовом ТОВ «Серпеньгруп» викликає як відповідача Микитенка Віктора
Івановича на 6 грудня 2016 року о 10 годині 00 хвилин.
Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Потабенко Л.В. у приміщенні Обухівського районного суду Київської області за адресою: Київська
обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.
В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута у його відсутність на підставі
наявних у ній доказів.
Суддя В. А. Закопайло
Обухівський районний суд

Ярмолинецький районний суд Хмельницької області (32100, смт Ярмолинці, вул. Петропавловська,
71) повідомляє Пайовську Валентину Іванівну, що 6
грудня 2016 року о 09 год. у приміщенні суду відбудеться розгляд цивільної справи № 689/1551/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент Банк» до Пайовської Валентини Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором
(головуючий - суддя Соловйов А.В.). Ваша явка в судове засідання обов’язкова. У разі неявки справа
буде слухатися у вашу відсутність на підставі доказів, які є в матеріалах справи.
Суддя А. В. Соловйов

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє
Скоропинського

Андрія

Володимировича,

07.11.1971 р.н., про те, що 06 грудня 2016 року о
10 годині 00 хвилин буде слухатись справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Скоропинського
Андрія Володимировича про стягнення заборгованості в приміщенні суду по вулиці Кам’янецькій,
117, м. Хмельницький, 1 поверх, кабінет № 12.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Божченко (Розумну)
Ольгу Володимирівну, 23.09.1984 р.н., ІПН: 3094709449,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/2861/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Божченко (Розумної) Ольги Володимирівни про стягнення
заборгованості, що відбудеться 14 грудня 2016 року о
09.00 год.
У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу про стягнення заборгованості за позовом ПАТ «Державний ощадний банк України» до:
Відповідачка: Нікітіна Тетяна Олександрівна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Мазікова, буд. 17А, кв. 48, викликається 05
грудня 2016 року о 10 год. 30 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.
Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у її відсутності.

Приморський районний суд Запорізької області викликає в судове засідання на 5 грудня 2016 року о 08.00
годині (резервна дата 6 грудня 2016 року о 08.00 годині)
за адресою: Запорізька область, м. Приморськ, вул. Поштова, 6, як відповідачку Деркач Марину Олександрівну
в цивільній справі №326/1356/16-цр. (провадження
№2/326/516/2016) за позовом Публічного акціонерного
товариства «Державний Ощадний банк України» в особі
філії - Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до
Деркач Марини Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитом.
У разі неявки відповідачки в судове засідання на вказані дату та час, справу буде розглянуто за її відсутності.
Козелецький районний суд Чернігівської області викликає відповідачку Іллюшину Світлану Іванівну,
17.01.1976 року народження, яка проживає за адресою:
вул. Комсомольська, буд. 84, кв. 3, смт Козелець Козелецького району Чернігівської області, у судове засідання на 12 год. 00 хв. 13 грудня 2016 року за адресою:
Чернігівська область, смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7, по цивільній справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Іллюшиної Світлани Іванівни про стягнення заборгованості. У разі неявки в судове засідання цивільна
справа буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Анохін А. М.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає відповідача Шиліна Едуарда Васильовича, який
зареєстрований та мешкає за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Соборна, буд. 68а, у судове засідання по цивільній справі №423/3457/16-ц за позовом
Лавриненко Людмили Анатоліївни про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим приміщенням, що відбудеться 5 грудня 2016 року о 13 год.
00 хв. у приміщенні Попаснянського районого суду за
адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова,
6, каб. №4 (2 поверх).
У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

ласті повідомляє, що 17.11.2016 року було винесено
заочне рішення по цивільній справі № 409/2425/16-ц
за позовом Носової Любові Федорівни до Оріхівської
сільської ради Лутугинського району Луганської області про визнання права власності на спадкове
майно, яким позовні вимоги задоволено у повному
обсязі.

Суддя Гуняк О.Я.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ФОТОФАКТ
ТАЛАНОВИТИЙ І НЕЗРУЧНИЙ.
Український боксер Василь Ломаченко захистив свій чемпіонський
пояс за версією WBO. На поєдинок
з ямайцем Ніколасом Волтерсом
наш професіонал на прізвисько
High-Tech очікував занадто довго.
Адже нині виходити на ринг з талановитим універсалом, який входить
до першої десятки боксерів незалежно від вагової категорії, наважується мало суперників. Можливо,
лише Мені Пак’яо дав зрозуміти, що
готовий до бою, однак в іншій вазі.
Отже, у ніч з суботи на неділю в
американському Лас-Вегасі український боксер здобув чергову перемогу на професійному рингу в другій
напівлегкій вазі (до 59 кг): Ніколас
Волтерс, зважаючи на значну перевагу суперника, в перерві між сьомим і восьмим раундом вирішив
припинити бій. Зазначимо, що для
28-річного Ломаченка, дворазового
олімпійського чемпіона, це був восьмий поєдинок на професійному рингу. У семи з них українець виграв,
зокрема в п’яти — нокаутом. Волтерс, який у 2012—2015 роках володів титулами чемпіона світу за версією WBA, зазнав своєї першої поразки в 28 поєдинках.
«Волтерс дуже сильний, однак
він просто стояв і захищався», — український чемпіон зізнався, що перемога над ямайцем була легкою.
Та за цією легкістю не лише сила і
швидкість.Наполегливі тренування,
природні здібності і набутий універсалізм роблять українця на голову
вищим за суперників.

«Дніпро» — «Шахтар»:
протистояння не вийшло

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 30 ЛИСТОПАДА
Oбласть
Київська
Житомирська
Чернігівська
Сумська
Закарпатська
Рівненська
Львівська
Івано-Франківська
Волинська
Хмельницька
Чернівецька
Тернопільська
Вінницька

Нiч
День
-6 -11 -2 -7
-6 -11 -1 -6
-6 -11 -2 -7
-6 -11 -2 -7
-5 -10 -2 +3
-6 -11 +1 -4
-6 -11 -2 +3
-6 -11 +1 -4
-6 -11 +2 -3
-6 -11 -2 -7
-6 -11 +1 -4
-6 -11 0 -5
-6 -11 -2 -7

скраві поєдинки за
участю гірників і дніпрян, на жаль, у минулому,
або, можливо, у далекому
майбутньому. А в центральному матчі звітного
туру «Шахтар» здобув
п’яту перемогу в чемпіонаті поспіль і зберіг восьмиочковий відрив від киян, які
утримували комфортнішу
на три пункти різницю лише добу. Підопічні Дмитра
Михайленка грали на тлі
чергових запевнень дніпровського
менеджменту
про те, що у керівництва
клубу є план, як «Дніпру»
уникнути долі «Металіста».
Відразу троє гірників
пропускали зустріч із
«Дніпром» через перебір
жовтих карток. Дискваліфікацію відбували Малишев, Бернард і капітан
Срна. Травма спини завадила зіграти у Дніпрі найкращому бомбардирові донеччан Феррейрі.
Від старту поєдинку стало зрозуміло, що «Шахтареві» доведеться зламувати
насичену оборону суперника. «Дніпро» чималими силами захищався, майже
всією командою притиснув-

Я

шись до власних воріт. Враховуючи щільність поблизу
воротарського майданчика
Луніна, помаранчево-чорні
били з далекої дистанції.
Перевіряли свою влучність
Фред, Степаненко і Ракицький. На 36-й хвилині
навіс Ярослава дав змогу
Коваленкові відкрити рахунок: після розіграшу кутового 20-річний півзахисник головою відправив м’яч
у ворота дніпрян. На 24-й
хвилині захисник суперника не за правилами діяв у
власному штрафному проти Коваленка, й арбітр вказав на 11-метрову позначку. Марлос пробив сильно,
та кіпер зумів угадати напрямок польоту м’яча. До
перерви «Шахтар» оформив другий гол. Едуардо на
39-й хвилині обікрав захисника господарів Влада й
зробив ідеальний пас на
Коваленка, що набігав у
центрі. Віктор холоднокровно відправив м’яч повз
воротаря.
Днем раніше матч у
Луцьку між «Волинню» та
«Динамо» проходив без
глядачів через рішення
контрольно-дисциплінарного комітету ФФУ, яке покарало луцький клуб за неналежну поведінку вболі-

Засновник — Кабiнет Мiнiстрiв України
Реєстрацiйне свiдоцтво КВ № 2 вiд 12 квiтня 1994 року
Передплатнi iндекси «Урядового кур’єра» —
61035, 40227 (соціальний)

вальників на домашньому
матчі із «Дніпром» у 12-му
турі.
Старт поєдинку вийшов
не надто вдалим для гостей.
Ледь не перша атака лучан
призвела до взяття воріт —
Рудько парирував перед
собою потужний удар Шабанова, а досвідчений Діденко, опинившись першим
на добиванні, переправив
м’яч у ворота. Пропущений
гол, схоже, став несподіванкою для динамівців.
Однак кияни досить
швидко перехопили ініціативу й на 21-й хвилині зрівняли рахунок. Рибалка довгою передачею вивів Громова на ворота, той перекинув м’яч через Марчука, а
Мораєс із лінії воротарського майданчика відправив м’яч у сітку.
Це був лише початок. У
цьому матчі бразильський
легіонер «Динамо» зробив
хет-трик і з дев’ятьма
м’ячами очолив бомбардирські перегони.
«Радий, що хлопці виклалися і показали, що можемо
грати через два дні на третій», — сказав на післяматчевій прес-конференції головний тренер киян Сергій
Ребров. А на запитання про
те, що вплинуло на резуль-
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Буковинські ігри
стануть міжнародними
Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Перед командами нині занадто різні виклики
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Oбласть
Черкаська
Кіровоградська
Полтавська
Дніпропетровська
Одеська
Миколаївська
Херсонська
Запорізька
Харківська
Донецька
Луганська
Крим
Київ

Прем’єр-ліга. 16-й тур
Сталь — Ворскла — 0:1
Гол: Ребенок (89)
Чорноморець — Зірка — 2:1
Голи: Коркішко (25), Андрієвський
(78) — Білоног (3)
Волинь — Динамо — 1:4
Голи: Діденко (6) — Мораєс (21,
71, 90+3), Ярмоленко (45)
Олександрія — Олімпік — 1:1
Голи: Пономар (78) — Матяж (50,
пен.)
Карпати — Зоря — 2:2
Голи: Худоб’як (12), Густаво Бланко Лещук (29) — Сухоцький (22),
Любенович (90).
Дніпро — Шахтар — 0:2
Голи: Коваленко ( 36, 40)
Турнірне становище команд:
1. Шахтар — 44, 2. Динамо —
36, 3. Зоря —31, 4. Олімпік —
27, 5. ФК Олександрія — 25,
6. Чорноморець — 22, 7. Ворскла
— 19, 8. Сталь — 14, 9. Зірка —
14, 10. Волинь — 9, 11. Дніпро —
8, 12. Карпати — 5.

ПРИГОДНИЦЬКИЙ ТУРИЗМ. Цьогорічні ювілейні XV Буковинські екстремальні ігри проходили незвично — на ранньому
снігу. Спортивним майданчиком став Чернівецький центральний
парк культури та відпочинку ім. Тараса Шевченка. Тож відвідувачі й були першими свідками захопливого видовища.
— Змагання зазвичай відбуваються у форматі екстрим-марафону, — розповідає головний суддя Буковинських ігор-2016
Віктор Скрипник, президент Федерації спортивного туризму
Чернівецької області, яка і започаткувала цей захід, що став традиційним і улюбленим видом відпочинку для багатьох буковинців, найперше молоді. — Долаючи чималу відстань від старту до
фінішу, спортсмени-екстремали демонструють на відповідно обладнаних дистанціях техніку пішохідного, гірського та спелеотуризму. А також напрацьовують елементи рятувальних робіт,
важливість яких для безпеки туриста важко переоцінити.
Вік учасників змагань — від 10 років і до ветеранської сивини.
Та вимоги і правила для всіх однакові, бо екстремальні умови
нікому не дають фори. Тому Буковинські екстремальні ігри,
адаптовані до європейських стандартів, не вимагають обмежень
спортивного досвіду та технічної кваліфікації.
Спортсмени проходять всі необхідні етапи орієнтування з елементами квесту — ігрових завдань на кшталт туристських пригод під час походів складними маршрутами. Переможці отримали грамоти відділу з питань туризму Чернівецької облдержадміністрації та Федерації спортивного туризму, ще й грошові
нагороди, за які зможуть придбати спортивний інвентар.
— Наступного року наші ігри набудуть статусу міжнародних
— до Чернівців приїдуть учасники з Румунії та Польщі, вже є відповідна домовленість, — поділився планами начальник відділу
з питань туризму облдержадміністрації Володимир Фурдига.

тативність Мораєса, наставник відреагував мудро:
«Це добре, коли в команді є
конкуренція на позиції. Бесєдін добре себе проявляє
— користь, забиває м’ячі
Мораєс — також добре,
тренер і команда від цього
тільки виграють!»

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в судове
засідання на 09 год. 00 хв. 05 грудня 2016 року як відповідача Скальського Володимира Прокофійовича (останнє відоме місце проживання: вул. Хіміків,
16/185, м. Южне, Одеської області), в справі за позовом Зайвого Олександра
Миколайовича до Скальського Володимира Прокофійовича, Скальскої Тамари
Іванівни про визнання договору купівлі-продажу нерухомого майна дійсним.
Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського міськрайонного суду за
адресою: м. Вознесенськ, Миколаївської області, вул. Кібрика, 11, каб. № 14.
В разі неявки відповідача в судове засідання, справа буде розглянута без його
участі на підставі наявних в ній матеріалів.
Суддя О.В. Вуїв
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