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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 9 лютого 2017 року
USD 2691.2499   EUR 2870.2180      RUB 4.5221     /    AU 334280.15      AG 4774.28      PT 271008.86     PD 206687.99

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА 

ГАЗЕТА  КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  УКРАЇНИ

П’ЯТНИЦЯ, 10 ЛЮТОГО 2017 РОКУ №26 (5895)

6
ОФІЦІЙНО

Звіт про роботу
Національного
антикорупційного
бюро України

ЦИФРА ДНЯ

У НАТО пообіцяли
тиснути на Кремль

ГЕОПОЛІТИКА. Країни-члени НАТО не бачать підстав для
скасування санкцій та обіцяють посилити політичний тиск на РФ
через ескалацію ситуації на Донбасі. Про це йшлося на поза-
черговому засіданні Комісії Україна-НАТО, на якому обговорю-
вали ескалацію ситуації на Донбасі. 

Під час засідання в.о. голови місії України при НАТО Єгор Бо-
жок поінформував союзників про обстріли Авдіївки та про оцін-
ку українською стороною подальших планів Кремля. Союзники
наголосили: в НАТО чітко розуміють, що за останньою ескала-
цією на Донбасі стоїть Росія, повідомляє УНІАН. 

Особливе занепокоєння у представників країн-членів Альян-
су викликає те, що жертвами обстрілів бойовиків стає цивільне
населення Авдіївки, Сартани, Широкиного. Наші партнери з 
НАТО наголосили, що за такої політики Росії щодо України не
може йтися про скасування антиросійських санкцій і пообіцяли
посилити політичний тиск на Москву. У НАТО також запевнили,
що безпекова ситуація в Україні залишатиметься одним із топ-
пріоритетів організації.

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО:
«Проведення виборів

на окупованій
території 

за присутності
окупаційних

іноземних військ 
— абсолютно

неможливе».
Президент про безпековий компонент «дорожньої
карти» врегулювання ситуації на Донбасі
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НАЦБЕЗПЕКА

Президент вручив державні нагороди
воїнам ЗСУ і співробітникам ДСНС,
які відзначилися, рятуючи
багатостраждальну Авдіївку 
від гуманітарної катастрофи

Дивитися на Брюссель, 
пильнуючи 
за діями Москви

ВИКЛИКИ. Головна загроза в енергетичній сфері України
криється в тому, що левова частка її активів перебуває 
в руках проросійських, а то й взагалі російських олігархів
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400 млн грн
закладено до програми «теплих»

кредитів, яку уряд вдосконалив 
і продовжив на 2017 рік

Що гальмує дослідження е-декларацій?
НА КОНТРОЛІ. Запровадивши нову версію порядків перевірок, вдасться встановити факти
незаконного збагачення чиновників 

Ірина ПОЛІЩУК,
«Урядовий кур’єр»

Запровадження системи 
е-декларування наробило

багато галасу. Після того як
громадськість дізналася про
статки наших чиновників,

з’явився анекдот: мовляв,
МВФ приїжджає в Україну,
щоб позичити трохи грошей у
наших чиновників, а не для на-
дання чергової позики. Однак
такий важливий етап, як пере-
вірки цих декларацій, досі не
може розпочатись. Нацагент-

ство з питань запобігання ко-
рупції (НАЗК) звинувачує
Мін’юст у тому, що він не ре -
єструє порядки перевірок, 
на томість у міністерстві на -
голошують, що розроблені 
НАЗК порядки порушують
чинне законодавство. 

Щоб розпочати повноцінну
перевірку е-декларацій, НАЗК
має прийняти Порядок прове-
дення контролю та повної пе -
ревірки декларації особи,
уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого
самоврядування, та Порядок

здійснення моніторингу життя
особи, уповноваженої на вико-
нання функцій держави або
місцевого самоврядування. Аби
ці документи запрацюва-
ли, вони мають пройти
процедуру реєстрації в
Міністерстві юстиції. 4
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оголошення

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

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «ДельТА БАнк»

з використанням торгової системи ГО «ТРАНСПЕРЕНСІ ІНТЕРНЕШНЛ УкРАїНА» оператори торгів:
ТОВ «е - ТенДер»

Номер лота: №Q3948426326b3378
короткий опис активів (майна) в лота: Права вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: 01 березня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону)/електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9406-01032017-4

ТОВ «ДержзАкупіВлі.ОнлАйн»
Номер лота: №Q3900832126b3380
короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитним договором.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 01 березня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9410-01032017-6

ТОВ «нВп «інфОрмАційні ТехнОлОгії»
Номер лота: №№Q3011657726b3384 - Q3011657726b3385
короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 01 березня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9400-117

ТОВ нВп «інфОрмАційні ТехнОлОгії»
Номер лота: №№Q3011657726b3478 - Q3011657726b3482
короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість житлова, нежитлова, земельні ділянки.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 01 березня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) / 

електронного аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті  
www.prozorro.sale

Детальна інформація щодо лота www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9408-01032017-5

ТОВ «зАкупкИ.прОм.уА»

Номер лота: №№Q4028364126b3483 
короткий опис активів (майна) в лоті: Нерухомість.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 01 березня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 

аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9395-116

ТОВ «елекТрОнні ТОргИ укрАїнИ»
Номер лота: №№Q3873882426b3508 - Q3873882426b3510
короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 01 березня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 

аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9412-120

ТОВ «зАкупіВлі ЮА»
Номер лота: №№Q4038192926b3511 - Q4038192926b3523

короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 01 березня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 

аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9379

www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9405-010320173

ТОВ «ньЮТенД»

Номер лота: №№Q3919625226b3524 - Q3919625226b3529
короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/елек-
тронного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 01 березня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 

аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9414-121

ТОВ «іТ-контракт»
Номер лота: №№Q3923078526b3530
короткий опис активів (майна) в лоті: Права вимоги за кредитними договорами.
Електронна адреса для доступу до відкритих торгів (аукціону)/електро-
нного аукціону:

http://www.prozorro.sale/

Дата проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: 01 березня 2017 р.
Час проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного аукціону: Точний час початку проведення відкритих торгів (аукціону) /електронного 

аукціону по кожному лоту вказується на веб-сайті www.prozorro.sale
Детальна інформація щодо лота www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/9399

Селидівський міський суд Донецької області 
(85400, м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає ци-
вільну справу № 242/5689/16-ц, 2/242/281/17 за по-
зовом ПАТ кБ «Приватбанк» до Сухоломкіної Ната-
лії Володимирівни (останнє місце мешкання відпові-
дача: м. Селидове, вул. Московська, 8, кв. 100), про 
стягнення заборгованості. Відповідач Сухоломкіна Н. В. 
викликається на 15 лютого 2017 р. об 11.00 год. до 
суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідача до суду, він повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута 
у його відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про дату, час і місце 
розгляду справи, і у разі неявки до суду, справа  мо-
же бути розглянута за його відсутності. 

Суддя Капітонов В. І.

Бучацький районний суд Тернопільської облас-
ті викликає в судове засідання як відповідача Пара-
щука Івана Мирославовича, місцезнаходження яко-
го невідоме, останнє місце проживання: с. Стінка Бу-
чацького району Тернопільської області, по справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «Приватбанк» до Паращука Івана Ми-
рославовича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 11 год. 00 хв. 17 
лютого 2017 року в приміщенні Бучацького районно-
го суду Тернопільської області за адресою: м. Бучач, 
вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Від-
повідачу пропонується надати свої заперечення що-
до позову та докази. У разі неявки, відповідач пови-
нен повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде 
розглянуто у відсутності відповідача, згідно із ч. 4  
ст. 169 ЦПк України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Васильківський міськрайонний суд київської об-
ласті викликає Прохоренко Жанну Сергіївну у судове 
засідання як відповідача у справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного банку 
«ПриватБанк» до Прохоренко Жанни Сергіївни про 
стягнення заборгованості, яке призначене на 15 лю-
того 2017 року на 10 год. 30 хв. і відбудеться за адре-
сою: київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 
8, кім. 201, суддя Орда О. О.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідан-

ня без поважних причин, судове засідання буде про-
ведено у вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 
ЦПк України з опублікуванням оголошення про ви-
клик відповідач вважається повідомленим про час і 
місце розгляду справи.

повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області по-

відомляє, що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушев-
ського, 17, в залі судових засідань №40, 15 люто-
го 2017 року о 14:30 год. відбудеться підготовче судо-
ве засідання у кримінальному провадженні за обви-
нуваченням Джамілова Айдера Шевкетовича, 1 лип-
ня 1979 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1  
ст. 408 кк України.

В судове засідання викликаються сторона обвинува-
чення: обвинувачений Джамілов Айдер Шевкетович та 
захисник коваль Наталя Омельянівна.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі немож-
ливості з’явитися до суду, просимо повідомити про при-
чини неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді каленяка р. А., суддів Бар’яка А. С., іванченка Я. м.

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає Силюк Григорія Едвардовича, про-
живаючого за адресою: вул. Леніна, буд. 16, кв. 1,  
м. Антрацит Луганської області, Силюк Любов Михай-
лівну, проживаючу за адресою: вул. Леніна, буд. 16, 
кв. 1, м. Антрацит Луганської області, як відповідачів 
у судове засідання по цивільній справі № 431/18/17-ц, 
провадження № 2/431/232/17р., за позовом ПАТ кБ 
«Правекс-Банк» до Силюк Г. Е., Силюк Л. М. про 
стягнення заборгованості за договором кредиту, 
яке відбудеться 15 лютого 2017 року о 09.20 годині  
в приміщенні суду за адресою: Луганська область,  
м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О. В. Ткач

Бородянський районний суд київської області по цивіль-
ній справі за позовом керівника Фастівської місцевої про-
куратури в інтересах держави в особі ГУ Держгеокадастру 
у київській обл. до космацької Н.В., треті особи — Нічає-
ва Є.В., Мацюк Д.П., Максюта О.С., Настенко М.В., Нікола-
єва Л.Є., Неборачко В.М., Михальчук P.M., Мельнийчук І.О., 
Мельнийчук Т.М., Мельнийчук М.І., Малишевська Т.В., Ме-
тельська Н.В., Лісневська Л.О., Яремчук В.А., Шахова Т.П., 
Чепор Л.С., Чижикова А.В., Чаплій Б.В., Аббасов Д.М., Ба-
бич О.М., Бабич С.М., про визнання недійсними державних 
актів на право власності на земельну ділянку та повернен-
ня земельної ділянки, викликає до суду (адреса: київська 
область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) Мельнийчу-
ка Івана Олександровича, який проживав за останньою ві-
домою адресою: вул. Ушакова, 13, кв. 26, м. Житомир, як 
третю особу на 14 лютого 2017 року о 14 годині 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності.
Суддя Д. Унятицький

Дзержинський міський суд Донецької області 
(85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Са-
венка Артура Юрійовича, Савенко Світлани Валері-
ївни, третя особа: Національний банк України, про 
стягнення заборгованості за кредитним договором. 
Відповідачі по справі Савенко Артур Юрійович (заре-
єстрований за адресою: 83119, м. Донецьк, вул. Ще-
тиніна, 39/19), Савенко Світлана Валеріївна (зареє-
стрована за адресою: 83034, м. Донецьк, вул. Федь-
ка, 99/10) викликаються на 14 лютого 2017 року о 
09.00 год. до суду, каб. № 10, для участі в розгляді 
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідачі повинні повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у їхню відсут-
ність.

Суддя Є. В. Челюбєєв

повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, 

що за адресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі су-
дових засідань №40, 15 лютого 2017 року о 15:00 год. від-
будеться підготовче судове засідання у кримінальному про-
вадженні за обвинуваченням Солода Андрія Володимирови-
ча, 19 червня 1976 року народження, у вчиненні криміналь-
них правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 
кк України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачен-
ня: обвинувачений Солод Андрій Володимирович та захис-
ник Гавриленко Микола кирилович.

Явка учасників процесу є обов’язковою. В разі неможли-
вості з’явитися до суду, просимо повідомити про причини 
неможливості прибуття в судове засідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого 
судді каленяка р. А., суддів прокопчук А. В., іванченка Я. м. 

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу 
про стягнення заборгованості за позовом ТОВ «компанія з управлін-
ня активами «Прімоколект-капітал» до відповідачки корольової Га-
лини Вікторівни, останнє місце реєстрації та проживання: Донецька 
обл., м. Горлівка, вул. О. кошевого, буд. 12А, яка викликається 14 
лютого 2017 року о 16 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді спра-
ви по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідоми-
ти суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у її від-
сутність.

Суддя Кузнецов Р. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул. 
Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» Єро-
путова костянтина Олександровича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач по справі Єропутов костянтин Олександро-
вич (зареєстрований за адресою: 83080, м. Донецьк, Ленінський район, 
вул. Малахова, 7/52) викликається на 14 лютого 2017 року на 10.00 год. до 
суду, каб. №10, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Є. В. Челюбєєв

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112,  
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за по-
зовом Васильєва Віталія Валерійовича до Васильєвої Світлани Володими-
рівни, третя особа Орган опіки та піклування Слов’янської міської ради До-
нецької області про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Васильєва Світлана Володимирівна, остан-
нє відоме місце реєстрації якої за адресою: Донецька область,  
м. Слов’янськ, вул. Южна, б. 9, викликається на 08.00 годину 15 лютого 
2017 року до суду 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 причи-
ни неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Втрачений договір  
купівлі-продажу,  

посвідченого  
державною нотаріальною 

конторою № 2  
від 12.11.1999 р. № 2-9277 
на кв. 34 в буд. 4в по пр-ту  
Маяковського Володимира, 

зареєстрований  
на козуб Світлану Андріївну, 

вважати недійсним.

краснолиманським міським судом Донецької облас-
ті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаєть-
ся цивільна справа за позовом Публічного акціонерно-
го товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Яки-
менка Олександра Олександровича про стягнення забор-
гованості.

Відповідач Якименко Олександр Олександрович ви-
кликається до каб. № 16 суду на 15 лютого 2017 року о 
08 годині 30 хвилин для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача спра-
ва буде розглянута у його відсутність за наявними до-
казами.

Суддя Шаньшина M. B.

Заліщицький районний суд викликає 15 лютого 
2017 року о 09 годині 15 хвилин за адресою: м. Залі-
щики, вул. Лисенка, 1, відповідачку Левіцьку Оксану 
Іванівну, 01.04.1993 року народження, остання адре-
са проживання: с. Бедриківці, вул. Росішка-2, 41 За-
ліщицького району Тернопільської області, в судо-
ве засідання у цивільній справі за позовом ПАТ кБ 
«ПриватБанк» до Левіцької Оксани Іванівни про стяг-
нення заборгованості.

Голова суду С. В. Дудяк

краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за заявою Товариства 
з обмеженою відповідальністю «Українська факто-
рингова компанія» до Ляшенко Анжели костянтинів-
ни, Ляшенко Романа Владиславовича про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі Ляшенко Анжела костянтинівна, Ля-
шенко Роман Владиславович викликаються до каб. 
№ 15 суду на 14.02.2017 року на 10 годину 30 хвилин 
для участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута 
у їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Заліщицький районний суд викликає 15 лютого 
2017 року о 09 годині 00 хвилин за адресою: м. За-
ліщики, вул. Лисенка, 1, відповідача кукурудз Васи-
ля Івановича, 06.10.1991 року народження, остання 
адреса проживання: с. Лисичники Заліщицького ра-
йону Тернопільської області, в судове засідання у ци-
вільній справі за позовом ПАТ кБ «ПриватБанк» до 
кукурудз Василя Івановича про стягнення заборго-
ваності.

Голова суду С. В. Дудяк

Святошинський районний суд м. києва викликає відповідача кульчицько-
го Олексія Олексійовича, останнє відоме місце проживання: м. київ, вул. 15 
Житомирського шосе, в/м 294 (гуртожиток), для участі в цивільній справі за 
позовом Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» до 
кульчицького Олексія Олексійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 16.02.2017 року о 10 год. 30 хв. за адресою: 
м. київ, вул. Жилянська, 142, каб. 22. 

У разі неявки відповідача до суду без поважних причин або у разі непові-
домлення про причини неявки, справа буде розглядатись за його відсутності. 

Суддя Шум Л. М.

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає Бе-
реста Валерія Григоровича, який мешкає за адресою: Донецька область, м. До-
нецьк, вул. Горна, б. 2, кв. 67, як обвинуваченого по кримінальному провадженню  
№ 266/3495/16-к (провадження № 2/266/332/16) за ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263  
кк України.

Судове засідання відбудеться 17 лютого 2017 року о 10.00 годині в приміщенні 
суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 52-А, кабінет № 39-а.

Явка обвинуваченого до суду обов’язкова. У разі неявки до суду без поважних 
причин, оголошення вважається належним повідомленням і справу буде розгля-
нуто по суті за наявними в ній матеріалами.

Головуючий суддя Д. Г. Пантелєєв

Перемишлянський районний суд Львівської області повідомляє відповіда-
ча Гулякіна Олега Анатолійовича, 13.11.1975 р.н., що 13.02.2017 р. о 10 год. 
00 хв. розглядатиметься цивільна справа № 449/898/16-ц за позовом Олійни-
ка Василя Михайловича до Гулякіна Олега Анатолійовича про визнання осо-
би такою, що втратила право на користування жилим приміщенням.

У випадку неявки відповідача в судове засідання на вищевказане число, 
справа буде розглядатись у його відсутності в залі судових засідань №1 Пе-
ремишлянського районного суду Львівської області за адресою: Львівська 
область, м. Перемишляни, вул. Галицька, 67 а.

Суддя Гуняк О. Я.
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оголошення

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

ЗАЯВА про наміри 
1. Інвестор (Замовник)   ТОВ «СОЮЗ-ІНФОРМ»            
    Поштова та електронна адреса    04050, м.Київ, вул. Білоруська, 2, літ. А
2. Варіанти розташування будмайданчиків  вул. Мельникова, 3 у Шевченківському районі
3. Характеристика діяльності  (об’єкта)           будівництво 2-поверхового підприємства торгівлі і закладу громадського харчування з відкритою
    парковкою та благоустроєм прилеглої території
4. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності
забезпечення населення підприємствами торгівлі і закладами громадського харчування
5. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
- земельних – територія площею 0,1852 га, згідно договору оренди земельних ділянок 
 - електроенергія – від мережі згідно ТУ 
- теплопостачання – опалення з допомогою низькотемпературної системи опалення в основу якої закладена водяна «тепла підлога» та припливно-

витяжні системи повітряного опалення, при цьому джерелом тепло та холодопостачання є повітряний тепловий насос з підстраховкою електрокотлом
 - водних (обсяги, необхідна якість, джерела водозабезпечення)
- водопостачання  –  від міської водопровідної мережі згідно ТУ 
- трудових –  обслуговуючий персонал – 30 осіб, відвідувачів – 90 осіб.
6. Транспортне забезпечення (при будівництві й експлуатації) – відкрита автостоянка
7. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами
Дотримання встановлених санітарних норм відповідно до ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затвер-

джених Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19.06.1996 №173.
8. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами
Топографо-геодезичні, інженерно-геологічні та інші вишукування виконуються у необхідному обсязі.
9. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві й експлуатації):

- клімат і мікроклімат вплив на клімат та мікроклімат незначний
- повітряне середовище забруднення приземного шару атмосферного повітря незначне
- водне середовище водовідвід з території забудови виконується закритою системою з підключенням до існуючої дощової каналізації
- ґрунти рослинний шар ґрунту відсутній
- рослинний і тваринний світ, 
заповідні об’єкти

не впливає, знесення зелених насаджень не передбачено. Проектом передбачається  проведення благоустрою те-
риторії 

- навколишнє соціальне середовище 
(населення)

будівництво підприємства торгівлі і закладу громадського харчування з відкритою парковкою   та благоустроєм 
прилеглої території)

- навколишнє техногенне середовище проектні рішення будуть відповідати будівельним вимогам і правилам
10. Відходи виробництва, можливість їх повторного використання, утилізації,  знешкодження або безпечного захоронення при функціонуванні об’єкту 

утворюються відходи – ТПВ, рідкі відходи. Утилізація та знешкодження за окремими договорами
11. Обсяг виконання ОВНС згідно з вимогами ДБН А.2.2-1-2003
12.  Участь  громадськості Пропозиції надсилати Замовнику протягом 1 місяця з моменту опублікування даної заяви в ЗМІ.

(адреса, телефон і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій)

З А Я В А  
про екологічні наслідки діяльності при експлуатації проектованого об’єкта

Планована діяльність - будівництво  торговельного комплексу  на вул.
Мельникова, 3 у Шевченківському районі  м. Києва.  Мета планованої ді-
яльності – забезпечення населення мікрорайону торговельним закладом.

Дані про земельні, водні, людські ресурси:
Потреба в земельних ресурсах – площа ділянки – 0,1852 га.
Водопостачання – централізоване: від міської водопровідної мережі згід-

но ТУ. 
Каналізування – централізоване.
Відведення дощових і талих (поверхневих) вод виконано закритою сис-

темою з підключенням до існуючої дощової каналізації.
Теплопостачання опалення з допомогою низькотемпературної системи 

опалення, в основу якої закладена водяна «тепла підлога» та припливно-ви-
тяжні системи повітряного опалення, при цьому джерелом тепло- та холо-
допостачання є повітряний тепловий насос з підстраховкою електрокотлом.

Електропостачання від мережі згідно ТУ ПАТ «Київенерго»
Проектом передбачається встановлення лічильників обліку споживання 

води та електроенергії.
Фактори, що впливають на стан навколишнього природного середовища
Атмосферне повітря: маса викидів забруднюючих по об’єкту становить 

0,1357 г/с та 0,1962 т/рік. Рівні забруднення атмосферного повітря не пере-
вищуватиме 0,05 ГДК.мр по всім забруднюючим речовинам.

Відходи: утворені відходи будуть вивозитися згідно з договорами із спе-
ціалізованими підприємствами.

Проектом передбачені заходи щодо зменшення шуму і вібрацій від інже-
нерного обладнання.

Застосування шумозахисних вікон забезпечує нормативний рівень шу-
му в приміщеннях.

Влаштування твердого покриття території з відведенням дощового та та-
лого стоків в міську дощову каналізацію, що гарантує безпеку планованої 
діяльності для поверхневих вод.

 Проектом передбачено озеленення території.
ЗАХОДИ, що гарантують здійснення планованої діяльності

відповідно до екологічних стандартів і нормативів

 9 санітарний розрив від відкритої автостоянки; 
 9 будівництво з застосуванням сучасних екологічно безпечних техноло-
гій;
 9 застосування екологічно безпечного обладнання;
 9 влаштування шумозахисних вікон;
 9 відведення господарсько-побутових та виробничих стоків до міської ка-
налізаційної мережі;
 9 відведення дощових і талих вод з території зі скидом до міської дощо-
вої каналізації;
 9 утилізація відходів;
 9 благоустрій та озеленення прилеглої території згідно дендроплану. 
Розташування проектованого об’єкту у зазначеному місці не порушує 

містобудівних вимог (ДБН 360-92** та відповідних змін до нього), санітар-
них вимог згідно з ДСП 173-96, законів України про охорону навколишньо-
го середовища та відповідних постанов уряду, тому  можлива  негативна ре-
акція на це будівництво з боку громадськості.

Вигоди громадськості від реалізації планованої діяльності: забезпечен-
ня населення підприємствами торгівлі і закладів громадського харчування, 
створення додаткових робочих місць.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА щодо здійснення проектних рішень
у відповідності до норм і правил охорони НС і вимог екобезпеки
на всіх етапах будівництва та експлуатації об’єкта планованої  

діяльності
 9 будівництво та експлуатація об’єкту у відповідності з нормами і прави-
лами охорони НС і вимог екобезпеки;
 9 впровадження захисних заходів згідно вищеподаному переліку в томі 
ОВНС;
 9 вивіз будівельного сміття відповідно з лімітами;
 9 озеленення території згідно з відомістю озеленення;
 9 отримання необхідних дозволів до початку експлуатації об’єкта (на ви-
киди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на здійснення опе-
рацій у сфері поводження з відходами). 

Повістка про виклик обвинуваченого
Головуючий по справі суддя Селидівського 

міського суду Донецької області Черков В.Г. здій-
снює виклик до суду, який розташовано за адре-
сою: м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-
7-22-08) Якубовського Едуарда Миколайовича, 
останнє відоме місце проживання якого: м. До-
нецьк, вул. Артема, 80, який обвинувачується у 
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК 
України, для участі у судовому засіданні по кри-
мінальному провадженню № 4205050000000629 
від 09.11.2015 р., яке відбудеться 15.02.2017 ро-
ку о 09 годині 00 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик 
у засобах масової інформації обвинувачений вва-
жається належним чином ознайомлений з її зміс-
том.

У разі неприбуття обвинуваченого до суду за 
викликом без поважних причин, на нього може 
бути накладено грошове стягнення в розмірі від 
0,5 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для пра-
цездатних осіб, або застосовано привід, здійсне-
не спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, че-
рез які особа може не з’явитися на виклик згід-
но ст. 138 КПК України є: 1) затримання, триман-
ня під вартою або відбування покарання; 2) об-
меження свободи пересування внаслідок дії за-
кону або судового рішення; 3) обставини непере-
борної сили (епідемії, військові події, стихійні ли-
ха або інші подібні обставини); 4) відсутність осо-
би у місці проживання протягом тривалого часу 
внаслідок відрядження, подорожі тощо; 5) тяж-
ка хвороба або перебування в закладі охорони 
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за 
умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи 
інших близьких осіб або серйозна загроза їхньо-
му життю; 7) несвоєчасне одержання повістки 
про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно уне-
можливлюють з’явлення особи на виклик.

Якубовському Е.М. обов’язково необхід-
но заздалегідь повідомити про неможливість 
з’явитись до суду.

Головуючий по справі суддя Селидівського 
міського суду Донецької області В.Г. Черков

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 
буд 2), розглядає цивільну справу № 243/3291/16-ц  
за позовом Клімова Олексія Сергійовича до Слау-
тіної Клавдії Сергіївни, яка діє в своїх інтересах та 
як опікун в інтересах недієздатного Слаутіна Андрія 
Сергійовича, до Слаутіна Сергія Васильовича, третя 
особа: Орган опіки та піклування Слов’янської місь-
кої ради Донецької області, про виселення із неза-
конно займаної квартири без надання іншого жит-
лового приміщення.

Останнє відоме зареєстроване місце проживання 
відповідача Слаутіна Сергія Васильовича: Донецька 
область, м. Слов’янськ, пров. Парковий, буд. 4, кв. 52.

Відповідач викликається до суду на 15 лютого 
2017 року на 09 год. 45 хв. для участі у судовому 
засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечен-
ня щодо позову та докази. У випадку неприбуття в 
судове засідання, відповідач повинен повідомити 
суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутністю.

Суддя О.В. Ільяшевич

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає як 
відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних справ 
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгова-
ності:

14.02.2017 року:
10.00 - Авдєєв Едуард Васильович
16.30 - Коломойцева Галина Григоріївна
11.00  - Мазуренко Анатолій Миколайович
14.30 - Онишко Максим Олексійович
15.30 - Смірних Олег Юрійович
16.00 - Ковальова Анжела Володимирівна
13.30 - Васильченко Яна Володимирівна
13.00 - Дубровський Федір Михайлович

 Суддя Соболєв Є.О.
У разі неявки відповідачів  у призначений час або непові-

домлення про причини неявки справу буде розглянуто за їх  
відсутності за наявними доказами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по спра-
вах вважаються належним чином повідомленими про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Попільнянський район-
ний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засі-
дання як відповідача Вашке-
вича Ігоря Миколайовича, 02 
червня 1981 р. н., останнє міс-
це проживання та реєстрації 
якого: с. Корнин, вул. Прудо-
ва, 19, кв.4, Попільнянського 
району Житомирської облас-
ті в цивільній справі за позо-
вом Батюк Ольги Анатоліївни 
до Вашкевича Ігоря Микола-
йовича про позбавлення пра-
ва користування квартирою, 
яке відбудеться о 12.00 годи-
ні 15 лютого 2017 року в за-
лі суду Попільнянського ра-
йонного суду в смт Попільня 
по вул. Б. Хмельницького, 24, 
Попільнянського району Жи-
томирської області. В разі не-
явки відповідача в судове засі-
дання справа буде розглянута 
за його відсутності.

Суддя Є.О. Зайченко

Южноукраїнський міський суд Микола-
ївської області викликає в судове засідан-
ня на 16 лютого 2017 року о 10 годині 00 
хвилин за адресою: Миколаївська область,  
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А, 
до судді Савіна О.І., як відповідача Павлен-
ка Євгена Анатолійовича по цивільній справі  
№ 486/1409/16-ц за позовною заявою Павлен-
ко Надії Анатоліївни до Павленка Євгена Ана-
толійовича, третя особа, яка не заявляє само-
стійних вимог: Служба у справах дітей Южно–
української міської ради Миколаївської облас-
ті, про позбавлення батьківських прав.

В разі неявки відповідача справу буде роз-
глянуто за його відсутності.

ПОВІСТКА
Підозрюваний(на) 

Романова 
Любов Владиславівна 19.09.1961 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000003288

Дорошенко 
Тетяна Іллівна 23.06.1955 пров. Радгоспний, 5 кв.30, 

м. Сімферополь,  АР Крим 42016000000002414

Опанасюк 
Олександр Дмитрович 06.09.1961 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002764

Любобратцева 
Наталія Іванівна 05.10.1954 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, АР Крим 42016000000002575

Харченко 
Ірина Олександрівна 01.04.1961  вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002771

Кустова Ірина Вікторівна 05.10.1962 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002584

Бондарев 
Роман Володимирович 26.09.1975 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002809

Сокол Віктор Степанович 18.10.1961 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000003326
Балахонов
Борис Лук’янович 10.04.1950 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002725

Кунцов Володимир 
Олександрович 04.11.1951 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002394

Пономаренко 
Алла Вікторівна 08.04.1961 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000003285

Єлгазіна  
Лариса Павлівна 08.11.1956 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 

АР Крим 42016000000002816

Мельник 
Тетяна Олександрівна 09.12.1960 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002762

Рижова 
Ірина Володимирівна 30.08.1954 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000003287

Євдокимова 
Віра Василівна 25.11.1955 вул. Бела Куна, 31, кв. 224, м. Сімферо-

поль, АР Крим 42016000000002338

Язєв Сергій Олексійович 20.11.1962 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000003293
Моісеєнко 
Тетяна Іллівна 06.03.1953 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002415

Соколова 
Ірина Олександрівна 18.01.1949 вул. О. Невського/Річна, 29/11, 

м. Сімферополь, АР Крим 42016000000004015

Лукачов 
Станіслав Олегович 04.01.1980 вул. О. Невського/Річна, 29/11, 

м. Сімферополь, АР Крим 42015000000000655

Потопальський 
Сергій Степанович 28.02.1978 вул. О. Невського/Річна, 29/11, м. Сімфе-

рополь, АР Крим 42016000000004014

Латинін 
Юрій Анатолійович 13.03.1974 вул. Павленка, 2, м.Сімферополь, АР Крим 42016000000002714

Авдєєв Максим Петрович 07.04.1980 вул. О. Невського/Річна, 29/11, 
м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002715

Можелянський 
Віктор Анатолійович 10.05.1964 вул. Маршала Жукова, 35/53,

м. Сімферополь, АР Крим 42016000000002463

Бєлоусов 
Михайло Миколайович 26.11.1964 вул. Фруктова, 1-б, м. Сімферополь, 

АР Крим 42016000000002420

Берещанський 
Юрій Віталійович 27.09.1952 пров. Красноармійська, 4, кв. 26, 

м. Ялта, АР Крим 42016000000002469

Кіт Марина Вікторівна 11.06.1962 вул. Кірова, 109, кв. 48, м. Керч, АР Крим 42016000000004004

Кузьміна 
Олена Миколаївна 03.10.1964 вул. Свердлова, 4,  м. Керч, АР Крим 42016000000004007

Шевченко 
Ірина Вікторівна 07.12.1976 вул. Чкалова, 6, смт Красногвардійське, 

АР Крим 42016000000004009

Дегтярьова 
Вікторія Юріївна 17.09.1973  вул. 50 років Жовтня, 

смт Красногвардійське, АР Крим 42016000000002686

Пакула Мар’яна Романівна 12.07.1982 вул. 9 травня, 55, кв. 19, м. Євпаторія 42016000000002741

відповідно до вимог ст. 133, 135 КПК України викликається на 13 лютого 2017 року з 09 год. 00 хв. до  
18 год. 00 до прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях  управління з пи-
тань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово 
окупованій території півострова Крим Генеральної прокуратури України Рубана В. М. у кабінет №713 за адре-
сою: бульвар Лесі Українки, 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-98) для вручення повідомлення про зміну раніше по-
відомленої підозри, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України. 

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування 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 умо-

ви неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, 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 накла-
дається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку непри-
буття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбут-
тя на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка мо-
же бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
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 міждер-
жавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи  
спеціального судового провадження.

Прокурор відділу процесуального керівництва 
у кримінальних провадженнях управлінням з питань представництва інтересів громадянина 

або держави в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території 
півострова Крим Генеральної прокуратури України 

В. Рубан
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оголошення
Деснянський районний суд м. Києва викликає об-

винуваченого Цекова Сергія Павловича, 28.08.1953
року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Сімферополь, пров. Кронштадт-
ський, 8/13), у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 111 КК України, у підготовче судове засідання,
яке відбудеться 16 лютого 2017 року о 14 год. 30 хв.
Явка до суду є обов’язковою. При собі необхідно
мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського,
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, дане ого-
лошення вважається належним повідомленням, а
кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального
судового провадження.

Ємільчинський районний суд Житомирської області
викликає відповідачів Кравченка Юрія Олександровича
та Біляка Владислава Миколайовича у цивільній справі
за позовом заступника прокурора Житомирської області
в інтересах держави в особі Барашівської сільської ради
Ємільчинського району до Головного управління 
Держгеокадастру у Житомирській області, Кравченка
Юрія Олександровича, Біляка Владислава Миколайо-
вича, Реєстраційного сектору Ємільчинської РДА про ви-
знання недійсним наказу, скасування рішення про
державну реєстрацію права власності на земельну ді-
лянку та зобов’язання її повернути в судове засідання,
яке відбудеться 16 лютого 2017 року о 09 годині 00 хви-
лин за адресою: Житомирська область, смт Ємільчине,
вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута у відсутності Кравченка Юрія Олександровича та Бі-
ляка Владислава Миколайовича.

Суддя В. А. Гресько

Куйбишевський районний суд Запорізької області викли-
кає в судові засідання на 10 год. 00 хв. 16 лютого 2017 року
та на 10 год. 00 хв. 02 березня 2017 року як відповідача Кіс-
теньова Юрія Михайловича, останнє відоме місце прожи-
вання якого: 86505, Донецька обл., м. Сніжне, вул. Маршала
Тимошенка, б.11, по цивільній справі №319/81/17 за позо-
вом публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Правекс-Банк» до Кістеньова Юрія Михайловича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Розгляд
справи відбудеться в залі засідань Куйбишевського район-
ного суду Запорізької області за адресою: 71001, Запорізька
обл., смт Більмак, вул. Центральна, буд. 26 а. Явка до суду
є обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої за-
перечення до позову та докази. У разі неявки відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки.

В разі неявки без поважних причин справу буде розгля-
нуто у його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за
наявними в ній доказами. 

Суддя Хамзін Т. Р.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідачів по справі за позовом
ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 10.03.2017 року о 08.00:

— Околот Олександр Михайлович, 11.08.1987 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання (пере-
бування) — Луганська обл., смт Станично-Луганське;

— Околот Ілля Михайлович, 04.08.1991 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування)
— Луганська обл., смт Станично-Луганське;

— Ігнатов Максим Миколайович, останнє відоме за-
реєстроване місце проживання (перебування) — Луган-
ська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул.
Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде розгля-
нуто без Вашої участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винувачену Ісроілову Венеру Улугбеківну, 01.01.1978
року народження (останнє відоме місце прожи-
вання: АР Крим, м. Армянськ, вул. Шкільна, 4), у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК Ук-
раїни, у підготовче судове засідання, яке відбудеться
16 лютого 2017 року о 14 год. 00 хв. Явка до суду
обов’язкова. При собі необхідно мати паспорт або
документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського,
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченої до суду, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримі-
нальне провадження буде здійснюватись за відсут-
ності обвинуваченої в порядку спеціального
судового провадження.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Грищенка Олександра
Леонідовича, 2 березня 1975 року народження, уродженця
м. Кролевець Сумської області, останнє відоме місце реєс-
трації: Сумська область, Кролевецький район, с. Божок
(Червоний Ранок), як відповідача по справі №579/48/17-ц,
2/579/104/17 за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» до Грищенка Олексан-
дра Леонідовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Справа призначена до розгляду на 3 квітня 2017 року о
16 годині 00 хвилин у приміщенні Кролевецького районного
суду Сумської області за адресою: м. Кролевець Сумської
області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Грищенку О. Л. подати письмові пояснення
та всі наявні докази по справі. У випадку неявки відповідача
в судове засідання, оголошення вважається належним по-
відомленням і справа буде розглянута за відсутності Гри-
щенка О. Л.

Суддя О. В. Моргун

Деснянський районний суд м. Києва викликає об-
винуваченого Іоффе Григорія Адольфовича,
03.04.1953 року народження (останнє відоме місце
проживання: АР Крим, м. Сімферополь, вул. Севас-
топольська, буд. 23, кв. 5), у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, у підготовче
судове засідання, яке відбудеться 16 лютого 2017
року о 15 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При
собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: м. Київ, пр. Маяковського,
5-В, каб. 15, під головуванням судді Колегаєвої С. В.

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголо-
шення вважається належним повідомленням, а кри-
мінальне провадження буде здійснюватись за
відсутності обвинуваченого в порядку спеціального
судового провадження.

У провадженні Апеляційного суду Сумської області
знаходиться цивільна справа № 22-ц/788/241/17 за апе-
ляційною скаргою Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» на заочне рішення За-
річного районного суду м. Суми від 19 грудня 2016 року
в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційний банк «Приватбанк» до Без-
ручко Інни Володимирівни про стягнення боргу за кре-
дитним договором.

Апеляційний суд відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України
викликає до суду відповідача Безручко Інну Володими-
рівну, 08 червня 1991 року народження.

Розгляд справи призначено на 28 лютого 2017 року
о 10 год. 00 хв. у приміщенні Апеляційного суду Сумської
області за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва,
28.

У випадку неявки до суду справа буде розглянута за
відсутності відповідача.

Суддя Л. І. Семеній

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає
Амвросіївську міську раду Амвросіївського району Донець-
кої області, яка знаходиться за адресою: 87300, Донецька
область, м. Амвросіївка, вул. Леніна, 24, у судове засідання
по цивільній справі №323/3600/16-ц (2/323/67/17) за позо-
вом Захарченка Віталія Володимировича до Амвросіївської
міської ради Амвросіївського району Донецької області,
третя особа: Шахтарська державна нотаріальна контора, про
визнання права власності в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться об 11.00 годині 24 лютого
2017 року в приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, під головуванням судді
Плечищевої О. В., кабінет №12.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду справи
та у випадку неявки до суду справу може бути розглянуто
за його відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів
(постановляє заочне рішення) на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Єрмакова Сергія Вікторовича, який прожи-
ває за адресою: вул. Леніна, буд. 7, кв. 59, селище
Щотове Антрацитівського району Луганської області,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№431/114/17-ц; провадження 2/431/273/17р. за по-
зовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Єрмакова С. В. про
стягнення заборгованості за договором кредиту, яке
відбудеться 14 лютого 2017 року о 15.40 годині в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Суддя О. В. Ткач

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ло-
моносова, 157) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Александрової О.О. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі № 233/5437/16-ц — Алексан-
дрова Олена Олександрівна, 13.02.1987 р.н., останнє ві-
доме місце реєстрації якої: м. Костянтинівка Донецької
області, вул. Петровського, буд. 9, кв. 46, викликається
до суду на 21 лютого 2017 року о 08.10 годині, каб. 
№ 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну
справу № 2/229/50/2017 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «Приват-
банк» до Мельникової Яни Вікторівни про стягнення
заборгованості. Відповідачка у справі Мельникова
Яна Вікторівна, 10 грудня  1993 року народження
(останнє місце проживання: м. Дружківка, Донецька
обл., вул. Інтернаціональна, буд. 12), викликається
на 01 березня 2017 р. на 15.00 годину до суду, зал
судового засідання № 1, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. В разі неявки відпові-
дачки справа буде розглянута у її відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Бабкіна Вадима Анатолійовича, проживаю-
чого за адресою: вул. Пушкіна, буд. 2, кв. 30, селище
Дубівський, Антрацитівського району, Луганської
області, як відповідача у судове засідання по цивіль-
ній справі № 431/107/17-ц; провадження
2/431/266/17р., за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк»
до Бабкіна В.А. про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту, яке відбудеться 14 лютого 2017
року о 15-20 годині, в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя О. В. Ткач

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборго-
ваності.

Відповідачі по справах:
2/219/503/2017 Роменська Олена Валеріївна (останнє ві-

доме суду місце реєстрації за адресою: 84528, Донецька об-
ласть, Артемівський р-н, с. Званівка, вул. Добровольського,
21а);

2/219/539/2017 Сім’ян Роман Сергійович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Чайковського, 2/29).

Відповідачі викликаються на 28 лютого 2017 року на
09.10 годину до суду, каб. 204, для участі в розгляді справи
по суті.

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

Суддя Медінцева Н. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул.
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Семенова Сергія Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за договором
кредиту № б\н від 03.03.2014 року.

Відповідач Семенов Сергій Анатолійович,
02.11.1962 року народження, викликається на 27
лютого 2017 року на 09.00 годину до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 15, для участі
у розгляді справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну
справу № 2/229/43/2017 за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «Приват-
банк» до Чаліна Олександра Ігоровича про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Чалін Олександр
Ігорович, 05 серпня 1983 року народження (останнє
місце проживання: м. Дружківка, Донецька обл., вул.
Солідарності, 16), викликається на 23 лютого 2017 р.
на 13.00 годину до суду, зал судового засідання 
№ 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. В разі неявки відпові-
дача справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя А. Л. Гонтар

Зміївський районний суд Харківської області викликає Роженок Олександра Івановича, 1965 р.н., зареєс-
трованого в с. Слобожанське Зміївського району Харківської області, вул. Енергетиків, 8, кв. 50, для прове-
дення судового засідання по цивільній справі за позовом Горобець Регіни Павлівни до Роженок Олександра
Івановича про визнання особи такою, яка втратила право користування житловим приміщенням, треті особи:
комунальне підприємство «Комунальник», Комсомольська селищна рада Зміївського району Харківської
області.  Судове засідання відбудеться 06.03.2017 р. о 13.30 у приміщенні Зміївського районного суду Хар-
ківської обл. за адресою: м. Зміїв, Харківської обл., вул. Адміністративна, 6, зала судового засідання № 3. 

Явка є обов’язковою. У разі неявки відповідача Роженок Олександра Івановича на судове засідання, роз-
гляд справи буде проведено за його відсутності.

Суддя В. В. Овдієнко

Глибоцький районний суд Чернівецької області викликає Сидоряка Іллю Васильовича, 19.05.1961 року
народження, як відповідача по цивільній справі № 715/2492/16-ц провадження № 2/715/101/17 за позов-
ною заявою Сидоряка Аурела Васильовича до Сидоряка Іллі Васильовича та Купської сільської ради Гли-
боцького району Чернівецької області про визнання права власності на спадкове майно за заповітом, у
судове засідання 16.02.2017 року на 09 год. 00 хв. в залі судового засідання Глибоцького районного суду
Чернівецької області.

Останнє відоме місце проживання Сидоряка Іллі Васильовича: с. Купка, вул. М. Емінеску, 69, Глибоць-
кого району, Чернівецької області.

У разі неявки відповідача справа буде розглядатися за наявними матеріалами в заочному порядку.
Суддя Цуркан В. В.

Втрачені документи 
на несамохідне судно типу 

понтон-пором, регістровий номер 
3-203291, реєстраційний номер 

МИК 0948к, судновий білет 
СЯ № 015038 від 17.10.2011 р., 

вважати недійсними.

У Подільському районному суді м. Києва
09.03.2017 р. об 11 год. 30 хв. під головуванням
судді Декаленко B. C. буде розглядатись ци-
вільна справа за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «НЕВАЙ-ТРЕЙД» до
Дякович Світлани Миколаївни, Дякович Клавдії
Іванівни про виселення без надання іншого жи-
лого приміщення, 3-тя особа із самостійними
вимогами Яремчук Віктор Валентинович.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі)
в судове засідання обов’язкова.

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

Індустріальний районний суд м. Дніпропетров-
ська (адреса: м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84/102,
суддя Зосименко С. Г.) викликає у судове засідання,
яке відбудеться 14 лютого 2017 року об 11 годині
00 хвилин, громадянина Товмасова Колі Сергійо-
вича по цивільній справі за позовною заявою Сит-
ника Олега Андрійовича, Ситника Володимира
Андрійовича до Товмасова Колі Сергійовича про ви-
знання особи такою, що втратила право користу-
вання жилим приміщенням.

У разі неявки та невиконання обов’язку повідо-
мити суд про причини неявки, справу буде вирішено
на підставі даних і постановлено заочне рішення.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, 
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/5857/16-ц за позовною заявою Тимофєєва Ігоря
Вікторовича до Тимофєєвої Ельвіри Олександрівни про
розірвання шлюбу.

Відповідачка у справі Тимофєєва Ельвіра Олексан-
дрівна, 04.05.1967 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Сніжне, вул. Помолявського, буд.
149, викликається до суду на 08 год. 00 хв. 13 лютого
2017 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.

Суддя О. В. Каліуш

До Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської
області (Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Першо -
травнева, 30/а) у цивільній справі №389/1103/16-ц за позовом
Державного підприємства «Українське авіаційно-транспортне
підприємство «Хорів-АВІА» до Сібірцева Сергія Вікторовича про
відшкодування матеріальної шкоди як відповідач на 07 квітня
2017 року о 13 годині 30 хвилин в кабінет №2 (суддя 
Голосеніна Т. В.) викликається Сібірцев Сергій Вікторович. Ос-
тання відома адреса відповідача: м. Олександрія, Кіровоградська
область, вул. Григорія Усика, буд. 43, кв. 13.

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

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 243/10621/16-ц за позовом ПАТ «ДТЕК Донецькобл -
енерго» до Резнікова Олексія Миколайовича про стягнення вар-
тості електроенергії, не облікованої внаслідок порушення
споживачем правил користування електроенергією. Останнє ві-
доме місце проживання відповідача Резнікова Олексія Мико-
лайовича: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Ізюмська, 
буд. 84.

Відповідач викликається до суду на 15 лютого 2017 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

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

Обвинувачений Богатир Яків Геннадійович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Одеська об-
ласть, Комінтернівський район, с. Свердлове, вул.
Гагаріна, буд. 12, викликається на 14 лютого 2017
року на 09 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Суддя Пронін С. Г.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Бережного
Андрія Анатолійовича в справі № 433/2984/16-ц за
позовом Бережної Лариси Нурулівни до Бережного
Андрія Анатолійовича про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 14 лютого 2017
року об 11 годині 00 хвилин за адресою: смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5-а.

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

Суддя Суський О. І.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут, Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Дорофєєвої Олени Едуардівни до
Дорофєєва Володимира Сергійовича про стягнення алімен-
тів на утримання дитини.

Відповідач по справі Дорофєєв Володимир Сергійович,
який зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Єна-
кієве, пр. Шевченка, 96/16, викликається на 15 лютого 2017
року о 09 годині 00 хвилин до суду в каб. № 210 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 Полтавець Н. З.
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01 березня 2017 року о 08 год. 45 хв. в приміщенні Коло-
мийського міськрайонного суду Івано-Франківської облас-
ті за адресою: м. Коломия, просп. Грушевського, 29, Івано-
Франківської області, відбудеться розгляд цивільної спра-
ви № 346/6706/16ц за позовом Ляшенка Вячеслава Івановича 
до Медведкової Людмили Леонідівни про розірвання шлюбу.

В судове засідання викликається як відповідачка Медвед-
кова Людмила Леонідівна, 30 травня 1956 року народження, 
останнє відоме місце проживання: м. Коломия, вул. Лисенка, 
6/2, Івано-Франківської області. Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК Украї-
ни сторони зобов’язані повідомляти суд про причини неявки 
в судове засідання. У разі неявки в судове засідання відпові-
дачки Медведкової Людмили Леонідівни, справа буде розгля-
нута без її участі.

Суддя В.П. Димашок

Кіровський районний суд м. Дніпропетровська, роз-
ташований за адресою: 49101, м. Дніпро, пр. Пушкіна 
29, викликає Прошину Ірину Михайлівну, Олійника Юрія 
Миколайовича, як відповідачів по цивільній справі № 
203/6104/16-ц за позовом Шаршакової Ірини Вікторівни 
до Прошиної Ірини Михайлівни, Олійника Юрія Микола-
йовича, треті особи: приватний нотаріус Дніпропетров-
ського міського нотаріального округу Ричка Юлія Олек-
сандрівна, Шаршаков Віталій Вікторович, Шаршаков Ві-
ктор Хомич, Шаршакова Валентина Миколаївна про ви-
знання договору купівлі-продажу недійсним та скасуван-
ня державної реєстрацій, яке відбудеться о 09.00 годині 
23 лютого 2017 року. У випадку неявки відповідачів спра-
ву буде розглянуто у заочному порядку.

Суддя С.Ф. Карпенко

Київський районний суд м. Одеси викликає Усма-
нова Дениса Шамільйовича як відповідача по справі 
№ 520/12296/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» 
до Усманова Дениса Шамільйовича про стягнення 
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21.02.2017 р. о 09 
годині 30 хвилин у судді Луняченка В.О. в примі-
щенні Київського районного суду м. Одеси за адре-
сою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Суддя В.О. Луняченко

Оріхівський районний суд Запорізької області, 
що розташований за адресою: 70500, Запорізька 
область, м. Оріхів, вул. Травнева, 23, викликає Фе-
дорову Людмилу Олексіївну як відповідача за позо-
вом Федорова Дмитра Сергійовича до Федорової 
Людмили Олексіївни про розірвання шлюбу, в судо-
ве засідання на 07.03.2017 року о 09.00 годині. У ра-
зі неявки у судове засідання справа буде розгляну-
та за її відсутності за наявними у справах доказами.

Суддя Л.С. Щербань

Красноармійський міськрайонний суд Доне-
цької області (85302, м. Покровськ, вул. Європей-
ська, 20) розглядає цивільну справу за позовом 
ПАТ «Правекс-Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідач Лєнков Олег Ігорович викликається на 
01 березня 2017 року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, 
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбут-
тя відповідач повинен повідомити суд про причини 
неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя Хмельова C.M.

Олександрійський міськрайонний суд Кірово-

градської області повідомляє, що 10 січня 2017 

року було винесено рішення у цивільній справі  

№ 398/2379/16-ц за позовом Елісашвілі Людми-

ли Вікторівни до Елісашвілі Емзара про розірван-

ня шлюбу, яким шлюб, зареєстрований 11 березня 

2016 року між Елісашвілі Людмилою Вікторівною та 

Елісашвілі Емзаром, було розірвано.

Суддя Голосеніна Т.В.

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Осадчого Олексія Володимировича, проживаю-
чого за адресою: вул. Павлика Морозова буд. 4, селище 
Красний Кут, Антрацитівського району, Луганської облас-
ті, як відповідача у судове засідання по цивільній спра-
ві № 431/109/17-ц; провадження 2/431/268/17р., за позо-
вом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Осадчого О.В. про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту, яке відбу-
деться 14 лютого 2017 року о 15.50 годині, в приміщен-
ні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, 
вул. Миру, 38а.

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

Суддя О.В. Ткач

Вишгородський районний суд Київської області 
повідомляє, що Татарко Євгена Михайловича та Та-
тарко Володимира Євгеновича викликають в судове 
засідання як відповідачів у цивільній справі за позо-
вом ВРКП «Вишгородтепломережа» до Татарко Єв-
гена Михайловича, Татарко Володимира Євгенови-
ча про стягнення заборгованості за опалення.

Судове засідання відбудеться 17 лютого 2017 ро-
ку о 09 годині 20 хвилин, за адресою: м. Вишгород, 
вул. Кургузова, 7 кабінет № 17.

У разі неявки відповідачів без поважних причин 
справа буде розглянута за їхньої відсутності.

Суддя М.Б. Баличева

Звенигородський районний суд Черкаської об-
ласті викликає в підготовче судове засідання Ав-
дєєва Євгенія Валентиновича, 28.05.1976 року на-
родження, як обвинуваченого, яке відбудеться 16 
лютого 2017 року о 14.00 годині в приміщенні Зве-
нигородського районного суду Черкаської області 
за адресою: Черкаська обл., м. Звенигородка, пр-т 
Шевченка, 12а, відповідно до вимог ст. 323, 297-5 
КПК України на розгляд кримінального проваджен-
ня відносно Авдєєва Євгенія Валентиновича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч. 1 ст. 110 КК України.

Суддя Т.В. Гончаренко

Лебединський районний суд Сумської області, 
що знаходиться за адресою: м. Лебедин, вул. Пе-
тропавлівська, 2, каб. № 36 запрошує в судове за-
сідання на 09 годину 00 хвилин 17 лютого 2017 ро-
ку Сороковенко Людмилу Миколаївну як відпові-
дачку у справі № 580/1973/16-а за позовною зая-
вою Управління праці та соцзахисту населення ви-
конкому Лебединської міськради до Сороковенко 
Л.М. про відшкодування надміру виплачених ко-
штів. У разі неявки відповідачки без поважних при-
чин, справа буде розглянута у її відсутності за наяв-
ними матеріалами у справі.

Суддя В.А. Стеценко

Саратський районний суд Одеської області (68200, 
смт Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 
105, каб. 1) викликає в судове засідання на 03 берез-
ня 2017 року на 08 годину 30 хвилин, Щитченко Надію 
Семенівну, 14 липня 1959 року народження, останнє ві-
доме місце проживання якої: с. Кулевча, вулиця Шев-
ченка, № 76, Саратського району, Одеської області, як 
відповідачку у цивільній справі за позовом Щитченка 
Олександра Андрійовича до Щитченко Надії Семенів-
ни про розірвання шлюбу. В разі неявки та невиконан-
ня обов’язку повідомити суд про причину неявки спра-
ву буде вирішено без вашої участі за наявними у спра-
ві доказами.

Голова суду Бучацька А.І.

Повістка про виклик підозрюваного  
при здійсненні судового засідання  

в порядку спеціального судового провадження
Обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович, 

30.03.1983 р.н., зареєстрований за адресою: м. Одеса, 
Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відповідно до 
вимог ст. 297-5, 323 КПК України викликається в судове за-
сідання, що відбудеться 17 лютого 2017 року об 11 годині 
в залі судових засідань № 222 Приморського районного су-
ду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, для 
участі в судовому засіданні як обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згід-
но зі статтею 138 КПК України. Наслідки неприбуття обви-
нуваченого передбачені статтями 139, 323 КПК України.

Суддя А.В. Дерус

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Правекс-
Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідач Кондратенко Олексій Олексійович викли-
кається на 24 лютого 2017 року о 09.00 год. до суду, 
каб. № 7, 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, інак-
ше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Хмельова С. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Банк Фамільний» 
до Сергуна В.Ч. про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач по справі Сергун Віктор Чеславович, який 
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. 
Гагаріна, б. 51A, кв. 12, викликається на 08.05 годину 15 
лютого 2017 року до суду, для участі у розгляді справи 
по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Борзнянський районний суд Чернігівської облас-
ті викликає в судове засідання Ас-Саййид Бадиа Бадиа, 
22.11.1964 року народження, останнє відоме місце про-
живання: с. Ядути Борзнянського району Чернігівської 
області, як відповідача у цивільній справі №730/1258/16-
ц за позовом Юхименко Наталії Анатоліївни до Ас-Саййид 
Бадиа Бадиа про розірвання шлюбу, яке відбудеться 16 
лютого 2017 року о 15.00 год. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Борзна, вул. Незалежності, 4 Чернігівської обл.

У випадку неявки справа буде розглянута у вашу від-
сутність.

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

Суддя О. А. Луговець

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Медведєву 
Катерину Юріївну, 1995 року народження, останнє відоме міс-
це проживання: м. Одеса, та Медведєва Олександра Юрійовича, 
21.05.1991 року народження, останнє відоме місце проживан-
ня: м. Одеса, у судове засідання по цивільній справі за заявою 
Медведєвої Інни Володимирівни, за участю заінтересованої осо-
би Малиновського районного у місті Одесі відділу державної ре-
єстрації актів цивільного стану Головного територіального управ-
ління юстиції в Одеській області про оголошення особи помер-
лою, яке призначене до слухання на 23.02.2017 р. о 14 год. 00 хв. 
у залі № 209 суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин, роз-
гляд справи буде проведено за вашої відсутності за наявними в 
ній доказами.

Суддя Леонов О. С.

У провадженні Бориспільського міськрайонного суду 
Київської області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Керівника Бориспільської місцевої прокуратури в 
інтересах держави в особі Бориспільського об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України Київської області 
до Свідерського Сергія Володимировича про відшкоду-
вання шкоди, завданої злочином.

Викликаємо як відповідача Свідерського Сергія Во-
лодимировича.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться 
27.02.2017 року на 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за 
адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72, каб. 
№1.

Суддя Вознюк С. М.

Бабійчук Галина Анатоліївна, останнє відоме міс-
цезнаходження якої: с. Немиринці Городоцького райо-
ну Хмельницької області, викликається до Городоцько-
го районного суду Хмельницької області (Хмельниць-
ка область, м. Городок, вул. Шевченка, 48) як відпові-
дачка на 13 год. 45 хв. 6 березня 2017 року по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товари-
ства комерційний банк «Приватбанк» до Бабійчук Гали-
ни Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

У разі неявки відповідачки в судове засідання спра-
ва буде розглянута на підставі тих доказів, які є у мате-
ріалах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Огороднік Юрій Володимирович, останнє відоме міс-
цезнаходження якого: с. Чорниводи Городоцького ра-
йону Хмельницької області, викликається до Городоць-
кого районного суду Хмельницької області (Хмельниць-
ка область, м. Городок, вул. Шевченка, 48) як відпові-
дач на 13 год. 30 хв. 6 березня 2017 року по цивільній 
справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
комерційний банк «Приватбанк» до Огородніка Юрія 
Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання спра-
ва буде розглянута на підставі тих доказів, які є у ма-
теріалах справи.

Суддя Сакенов Ю. К.

Смілянський міськрайонний суд Черкаської об-
ласті викликає в судове засідання як відповіда-
ча Алієва Ігоря Анатолійовича в цивільній спра-
ві №2/703/260/17, 703/4145/16-ц за позовом Аліє-
вої Тетяни Георгіївни до Алієва Ігоря Анатолійови-
ча про розірвання шлюбу, яке відбудеться 7 берез-
ня 2017 року о 09 год. 00 хв. за адресою: м. Сміла, 
Черкаська область, вул. П.Орлика, 15.

Явка обов’язкова. У разі неявки справа буде роз-
глядатися без участі відповідача.

Суддя Т. В. Васильківська

15 лютого 2017 року о 09.00 год. у залі судових засідань 
Шумського районного суду Тернопільської області, м. Шумськ, 
вул. І.Франка, 28, відбудеться слухання цивільної справи 
№609/1510/16-ц за позовом Мельничук Оксани Іванівни до Мель-
ничука Василя Васильовича, третьої особи, що не заявляє само-
стійних вимог: Служби у справах дітей Шумської районної дер-
жавної адміністрації Тернопільської області, про визначення міс-
ця проживання неповнолітніх дітей та стягнення аліментів на їх 
утримання.

Суд викликає Мельничука Василя Васильовича, 24.01.1974 ро-
ку народження, останнє місце проживання: м. Кривий Ріг, вул. 
Корнійчука, 16/45 Дніпропетровської області, у судове засідання, 
як відповідача.

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

Суддя Ковтунович О. В.

Сватівський районний суд Луганської області, 
розташований за адресою: Луганська область, м. 
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ніже-
городцева Павла Вікторовича, як відповідача в судо-
ве засідання по цивільній справі № 426/14882/16-ц 
за позовною заявою ТОВ «Порше Мобіліті» до Ні-
жегородцева Павла Вікторовича про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 06 березня 2017 ро-
ку о 09-00 год. У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на 
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ, 
Вознесенський узвіз, 10 Б, каб. 38) викликає Па-
хомова Андрія Сергійовича на 09 год. 30 хв. 13 бе-
резня 2017 року як відповідача у цивільній справі  
№ 760/11550/16-ц 2-4782/16 за позовом Єнтіна Іл-
ларіона Борисовича до Пахомова Андрія Сергійо-
вича про визнання особи такою, що втратила пра-
во користування житловим приміщенням та зняття 
з реєстраційного обліку. У разі неявки, справу буде 
розглянуто за відсутності відповідача.

Суддя В. В. Українець

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької облас-
ті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломо-
носова, №157) розглядає цивільну справу №233/17/17-ц 
за позовом ПАТ «КБ «Український Фінансовий Світ» до 
Соколової Л.Т. про стягнення заборгованості. Відповідач 
у справі Соколова Людмила Тимофіївна, останнє відоме 
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка, м-н 
Центральний, буд. 6, кв. 232, викликається до суду на 09 
год. 30 хв. 21 лютого 2017 року (корп. №2, каб. №21), для 
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В.Каліуш

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає як відповідача Мусікова Олександра Ігоро-
вича, у справі за позовом Публічного акціонерно-
го товариства «Акцент-Банк» до Мусікова Олексан-
дра Ігоровича про стягнення заборгованості, роз-
гляд якої відбудеться 27.02.2017 року о 10 год. 30 
хв., в приміщенні Корольовського районного суду 
м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан Со-
борний, 1, каб. 332.

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

Суддя Н. М. Анциборенко

Старобільський районний суд Луганської облас-
ті викликає Стеценка Андрія Вікторовича, проживаючо-
го за адресою: вул. Леніна, буд. 6, селище Верхній На-
гольчик Антрацитівського району Луганської області, 
як відповідача, у судове засідання по цивільній справі 
№431/117/17-ц; провадження 2/431/274/17р. за позовом 
ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Стеценка А.В. про стягнення 
заборгованості за договором кредиту, яке відбудеться 
«14» лютого 2017 року о 15-30 годині, в приміщенні су-
ду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. 
Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя О. В. Ткач

Чернігівський районний суд Запорізької облас-
ті викликає в судове засідання, яке відбудеться 16 
лютого 2017 року о 09.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за 
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. 
Соборна, буд. 391, Макаренкова Ігоря Вікторовича, 
зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. 
Хрестівка (Кіровське) м-н Молодіжний, 20/112 як 
відповідача по цивільній справі №329/1272/16-ц, за 
позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Макаренкова 
Ігоря Вікторовича про стягнення заборгованості за 
кредитним договором. 

Суддя Н.М. Пода

В провадженні судді Бердянського міськрайонно-
го суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа 
№310/8555/16-ц за позовом Хлепітько Діни Дмитрівни до 
Хлепітько Олени Вікторівни, третя особа: орган опіки та 
піклування при виконавчому комітеті Бердянської місь-
кої ради про позбавлення батьківських прав та стягнен-
ня аліментів.

Розгляд справ призначено на 02.03.2017 року на 09-
00 годин в приміщенні суду за адресою: м. Бердянськ, 
вул. Консульська, 64, каб.502, Запорізької області, суддя 
Черткова Н.І., тел.3-63-75.

Суд викликає як відповідача Хлепітько Олену Вікторівну.
У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за 

наявними в ній матеріалами.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 15) викликає в судове засідання Біло-
руську Тетяну Федорівну на 11 годину 30 хвилин 28 лю-
того 2017 року для участі у розгляді цивільної справи за 
апеляційною скаргою першого заступника прокурора 
Київської області на рішення Ірпінського міського суду 
Київської області від 05 грудня 2016 року у справі за по-
зовом першого заступника прокурора Київської області 
в інтересах держави в особі Кабінету Міністрів України 
до Білоруської Тетяни Федорівни, треті особи Міністер-
ство екології та природних ресурсів України, Національ-
ний природний парк «Голосіївський», про витребуван-
ня земельної ділянки з чужого незаконного володіння.

Суддя В.І. Олійник

Цекинівська сільська рада Ямпільського райо-

ну Вінницької області повідомляє про взяття на об-

лік безхазяйного нерухомого майна очисні споруди, 

що розташоване за адресою: Вінницька область, 

Ямпільський район, с. Цекинівка, вул. Комарова, 

73. За довідками звертатись: Цекинівська сільська 

рада, вул. Центральна, 71, Ямпільський район, Він-

ницька область, 24545, тел.: 043-363-73-45.

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Ли-
манець Інну Миколаївну про те, що 02 березня 2017 ро-
ку о 09-30 годині в приміщенні Мелітопольського місь-
крайонного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11, бу-
де слухатися цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПРИ-
ВАТБАНК» до Лиманець Інни Миколаївни про стягнення 
заборгованості, суддя Ніколова І. С.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дач по даній справі Лиманець І. М. вважається повідо-
мленою про час та місце розгляду справи і у випадку її 
неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Гайдук Олександр Васильович, 08.04.1978 р.н., 
останнє відоме місце проживання якого: Донецька 
обл., с. Зуївка, вул. Шевченка, буд. 35, викликаєть-
ся до Добропільського міськрайонного суду До-
нецької області, як відповідач по цивільній справі  
№ 227/4514/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до 
Гайдука Олександра Васильовича про стягнення за-
боргованості. Судове засідання відбудеться 17.02.2017 
року о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: Доне-
цька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39 А. У ра-
зі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на 
підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 11 ЛЮТОГО

Oбласть Нiч         День
Київська -8  -13       -3    -8
Житомирська -8  -13       -3    -8
Чернігівська -7  -12       -2    -7
Сумська -7  -12       -2    -7
Закарпатська -7  -12      +1    +6
Рівненська -8  -13       -3    -8
Львівська -10  -15       -3    -8
Івано-Франківська -10  -15       -3    -8
Волинська -8  -13       -3    -8
Хмельницька -8  -13       -3    -8
Чернівецька -10  -15       -3    -8
Тернопільська -10  -15       -3    -8
Вінницька -7  -12       -3    -8

Oбласть Нiч          День
Черкаська -7   -12      -3     -8
Кіровоградська -7   -12      -3     -8
Полтавська -7   -12      -3     -8
Дніпропетровська -7   -12      -3     -8
Одеська -7   -12      -1     -6
Миколаївська -8   -13      -1     -6
Херсонська -8   -13      -2     -7
Запорізька -8   -13      -2     -7
Харківська -8   -13      -3     -8
Донецька -8   -13      -3     -8
Луганська -8   -13      -3     -8
Крим -4      -9        0     -5
Київ -8   -10      -4     -6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

ЖІНКАМ ПАСУЄ ВИСОТА. Фіналістка Олімпійських ігор ук-
раїнка Ірина Геращенко стала переможницею міжнародного
турніру зі стрибків у висоту Banskobystricka latka, який відбувся
днями у місті Банська Бистриця (Словаччина), повідомляє
прес-служба Федерації легкої атлетики України. Це був перший
етап серії турнірів International High Jump Tour. Геращенко з
другої спроби подолала 1,93 м, які стали її найкращим резуль-

татом нинішнього сезону. Ще одна українка Юлія Левченко за-
вершила змагання другою. Вона з першої спроби подолала
1,89 метра. Не припускалася Юлія помилок і на попередніх ви-
сотах. Натомість олімпійська чемпіонка Рут Бейтіа з Іспанії хоч
і перелетіла планку на висоті 1,89 м з першої спроби, поперед-
ню — 1,85 м — подолала лише з другої, тож вона замкнула
призову трійку.

Так напали, 
що не змогли втекти

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

СПРАВА №. Ганебною втечею й арештом закінчилася спроба мо-
лодиків пограбувати сім’ю фермера у селі Воронівка Білопільського
району на Сумщині.

Надвечір на подвір’я одного із сільських обійсть заскочили троє не-
знайомців у захисних масках із пістолетом та ножем. Представившись
чомусь поліцейськими, вони почали бити 39-річного чоловіка, якого
зустріли біля дверей хати. На ґвалт із будинку вискочили всі, хто в
ньому був: батьки чоловіка та його дружина. Не розгубившись, вони
гуртом кинулися на нападників і навіть повалили їх. 

Крики почула сільський голова, яка живе по сусідству, тож негайно
викликала поліцію. Відчувши, що пахне смаленим, тріо грабіжників
чимдуж рвонуло з подвір’я на сільську вулицю. Та далеко не втекло.
Двох молодиків правоохоронці затримали на околиці населеного пунк-
ту, а третього оголошено в розшук.

Як повідомив начальник Білопільського відділення поліції Ігор Пузі-
ков, затриманими виявилися жителі Харківської області, яким 26 та
30 років. Обоє вже мають судимості за аналогічні злочини. На Сум-
щину приїхали в гості до знайомих. 

ФотоФакт

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

РЕЙТИНГИ. Одне з двох  по-
лтавських сіл може цього місяця
отримати статус найкращого в
Україні. У межах всеукраїнського
соціального проекту «Сільські
ревізори» їх внесено у ТОП-10
таких. Чекати на рішення зали-
шилося недовго — голосування в
інтернеті завершиться 16 лютого.

Чому «ревізори» називають
полтавські села найкращими?
Згідно з умовами проекту, вони
торік певний час жили в цих се-
лах і мали змогу оцінити їх. Зок-
рема Хейлівщину Чорнухин-
ського району. Цей мальовни-
чий куточок з малої батьківщи-
ни Григорія Савича Сковороди
так припав до душі, що йому во-
ни віддали 56 балів із 60. Най-
більша проблема в селі — із

транспортним сполученням
(усього один автобусний рейс
за тиждень) і медициною. Також
з освітою — 80-річну школу, в
якій усього 25 дітей, планують
закрити. Зате в селі є робота:
тут працює агрохолдинг, що
спеціалізується на рослинниц-
тві, а також два міні-комбікор-
мових заводи, МТФ на 200 голів
ВРХ, йдеться у підсумковому
звіті ревізії.

У Гоголевому Великобагачан-
ського району проектантам дуже
сподобалася тамтешня школа. І
хоч там поганенькі дороги і є про-
блеми з інтернетом, зв’язком та
вуличним освітленням, воно от-
римало 50 балів із 60. Отже, го-
лосування триває. Дуже важли-
во, що село, за яке віддадуть
найбільше голосів, отримає, крім
титулу, ще й грантовий сертифі-
кат на розвиток інфраструктури.

Хейлівщина чи Гоголеве — вирішить голосування

Украв коня, 
ще й віз прихопив

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ОТАКОЇ! Конокрадство завжди в українському селі вважали тяж-
ким злочином, спійманого злодія навіть водили із закладеною вуздеч-
кою. Нині це лиходійство радше з розряду малопоширених проти -
правних дій. Та все-таки знаходяться ті, хто зазіхає на чужі коні. Як-от
двадцятидворічний хлопець з Тернопільщини. 

Юнак украв тварину в свого односельця. Лише коня йому виявило-
ся замало, тому вирішив поцупити на додачу ще й віз. Однак, як пові-
дали у відділі комунікації головного управління Національної поліції в
області, вже далеко за селом підвода застрягла на польовій дорозі.
Спочатку зловмисник  намагався витягнути віз, а потім розпряг коня,
аби накивати п’ятами. Та дарма. Поліціянти його все-таки розшукали.
Кому чи де хотів продати вкрадену свійську тварину, так і не зміг по-
яснити. Тепер лиходію доведеться постати перед судом. І як з’ясува-
лося не вперше: за конокрадство він уже навіть відбував покарання. 
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Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ВТРАТА. Серце легендарного українсько-
го голкіпера перестало битися 8 лютого  на
58 році життя. Він не був завсідником сучас-
ної футбольної тусовки — тренером працю-
вав недовго, у ветеранських матчах брав
участь у великі свята, займався переважно і
досить успішно власним бізнесом, а ще регу-
лярно проводив турнір пам’яті батька. Тож і
пам’ять людська не забула колишні подвиги
Віктора Чанова — хранителя головних воріт
радянського футболу, видатного голкіпера,
який грав в епоху великих досягнень і належ-
но конкурував з найкращими майстрами.
Трагічну звістку про кончину колишнього во-
ротаря донецького «Шахтаря», київського
«Динамо»  і збірної СРСР із сумом зустріли
вболівальники різних поколінь незалежно від
клубних пристрастей.

Віктор Чанов народився 1959 року в До-
нецьку у футбольній  родині. Кар’єру розпо-
чав у донецькому «Шахтарі», де відіграв три
роки і звідки потрапив до юнацької збірної
СРСР, з якою виграв першість Європи. По-
тім перейшов до київського «Динамо», яко-
му присвятив найкращі роки. А коли став во-
ротарем збірної, то перший м’яч пропустив

лише у десятій за рахунком грі. У 1990
році Чанов зіграв останній сезон у київсько-
му «Динамо» й переїхав до Ізраїлю, де вис-
тупав за місцеві футбольні клуби. Під час
виступів за «Маккабі» Чанов установив ре-
корд клубу — чотирма першими сухими мат-
чами поспіль.

Був тренером і головним тренером (1996)
клубу «ЦСКА-Борисфен» (Київ).

Із грудня 2006 року повернувся у футбол
та працював тренером воротарів у київсько-
му «Динамо», однак швидко пішов із цієї по-
сади.

20 січня трагічні обставини підготували
Вікторові Чанову нове випробування. За його
життя боролися найкращі столичні нейрохі-
рурги. Та, на жаль, дива не сталося.

Якось журналісти запитали у Віктора Ча-
нова: «Чи відчуваєте страх перед смертю?»
— «Особливого   страху немає, адже, як ка-
жуть, що нагорі написано, тому й бути», —
відповів видатний голкіпер. «Що робитимете,
дізнавшись, що вам залишилося прожити
рівно сім днів?» — не відставали колеги.
«Напевно, в ці дні я приділив би більше уваги
сім’ї», — не замислюючись відповів. І оста-
точно вражає відповідь на наступне запитан-
ня про те, чи є життя після смерті: «Гадаю, є.
У це вірю…»

Віктор Чанов уже не стане у ворота…
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Юлія Левченко та Ірина Геращенко
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