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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 23 листопада 2015 року
USD 2398.4576   EUR 2563.4715      RUB 3.6975     /    AU 260268.63      AG 3427.40      PT 203389.20     PD 127837.79

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

Вугільна Донеччина, втративши
велику частину  виробничого
потенціалу, шукає шляхи
поліпшення роботи і
збільшення видобутку

ЦИФРА ДНЯ

Покарання 
буде невідворотним 

РОЗСЛІДУВАННЯ. Формат судового процесу для притягнен-
ня відповідальних за катастрофу літака МН17, збитого над Дон-
басом, буде визначено до кінця поточного року. Про це заявив
міністр закордонних справ Нідерландів Берт Кундерс під час
прес-конференції в Києві.

«Ми разом із спільною групою розслідування та партнерами
шукаємо найкращий формат — національний суд або трибу-
нал», — підкреслив Берт Кундерс. Країни-партнери також ак-
тивно працюють над форматом трибуналу, повідомляє
Укрінформ.

«Це дуже тонкий момент. Те, що його досі не було вирішено,
не пов’язано з тим, що ми не маємо часу. Навпаки, ми детально
це обговорювали. Розслідування триває, і процес притягнення
до відповідальності з ним тісно пов’язаний. Сподіваюся, що пи-
тання вирішимо впродовж наступних кількох тижнів», — уточ-
нив посадовець.

Він зазначив, що цю жахливу катастрофу ніколи не потрібно
забувати, а також високо оцінив співпрацю з Україною та інши-
ми державами на всіх рівнях для розслідування і притягнення
до відповідальності винуватих у жахливій атаці на МН17.

ЦИТАТА ДНЯ

АРСЕНІЙ ЯЦЕНЮК:
«Російські погрози
про ембарго щодо

українських товарів
з 1 січня

отримають
дзеркальну
відповідь».

Прем’єр-міністр про те, що на кожне російське
обмеження проти України буде адекватне рішення
проти РФ

941 населений пункт 
підлягає в Україні перейменуванню 

на підставі закону про декомунізацію
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СТИХІЯ

Закарпаття, яке влітку
потерпало від засухи,
за кілька днів зазнало
збитків від великої
води

Чого чекати 
від нового Трудового

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Новий основний закон усіх працюючих
збільшить відпустки до 28 днів, але обмежить права
профспілок
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Незавершена «справа честі»
РЕЗОНАНС. Розслідування понад 2 тисяч злочинів проти учасників акцій протесту 
на Майдані потребують чималих зусиль і часу

Тетяна БОДНЯ,
«Урядовий кур’єр»

За два роки, які минули з часу
Революції гідності, так і не сів

у в’язницю жоден із тих, хто від-
давав накази знищити мирних

протестувальників. І жоден, хто ці
накази виконував. У Генпрокура-
турі запевняють, що ведуть
комплексне повноцінне розсліду-
вання справ про злочини проти
Майдану, але, вочевидь, до суду
ці справи дійдуть ще не скоро. А

політики вже заговорили про
створення окремої судової пала-
ти, яка розглядала б матеріали,
напрацьовані слідством.

Із перших днів розслідування
перебувало під особистим контро-
лем Генпрокуратури. Брифінги,

доповіді, гучні заяви лунали по-
стійно. А паралельно супровод-
жувалися критикою політиків, які
наполегливо стверджували, що
потрібно в найкоротші терміни все
завершити. «Прокуратура на сьо-
годнішній день контролює ситуа-

цію, проводиться експертиза. 
Думаю, рішення суду буде відпо-
відним, законним і адекватним»,
— заспокоїв під час брифін-
гу тодішній виконувач
обов’язків генпрокурора
Олег Махніцький. 4



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

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 листопада 2015 р. № 1188-р
Київ

Про зміну складу Міжвідомчої комісії 
з питань національно-патріотичного 

виховання 
На часткову зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від

22 липня 2015 р. № 524 «Про утворення Міжвідомчої комісії з питань на-
ціонально-патріотично виховання» (Офіційний вісник України, 2015 р.,
60, ст. 1978) затвердити новий склад Міжвідомчої комісії з питань націо-
нально-патріотичного виховання згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК
Додаток

до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 листопада 2015 р. № 1188-р

СКЛАД 
Міжвідомчої комісії з питань національно-патріотичного виховання
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр культури, голова Комісії
Міністр молоді та спорту, заступник голови Комісії
Заступник Міністра молоді та спорту, секретар Комісії
Заступник Міністра фінансів
Заступник Міністра культури — керівник апарату
Заступник Міністра охорони здоров’я
Заступник Міністра соціальної політики
Заступник Міністра внутрішніх справ — керівник апарату
Заступник Міністра інформаційної політики
Заступник Міністра оборони з питань європейської інтеграції
Заступник Міністра освіти і науки
Заступник Голови Держприкордонслужби
Заступник Голови ДСНС
Заступник Голови СБУ 

Заступник Глави Адміністрації Президента України (за згодою)
Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України 

(за згодою)
Заступник Голови Українського інституту національної пам’яті 
Заступник командувача Національної гвардії по роботі з особовим

складом 
Народні депутати України (за згодою)
Керівники структурних підрозділів центральних органів виконавчої

влади, до повноважень яких належить питання національно-патріотич-
ного виховання 

Представники підприємств, установ, організацій (за згодою)
Голова Ради козацьких отаманів України, голова громадської органі-

зації «Молодіжний клуб Джура» (за згодою)
Голова громадської організації «Ресурсний центр патріотичного вихо-

вання «Звитяга» (за згодою)
Голова Секретаріату Всеукраїнської молодіжної громадської організації

«Молодіжний Націоналістичний Конгрес» (за згодою)
Член Всеукраїнської громадської організації «Спілка Української Мо-

лоді в Україні» (за згодою)
Голова Всеукраїнської громадської організації «Молодий Народний

Рух» (за згодою)

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 11 листопада 2015 р. № 1187-р
Київ

Про звільнення Орінічевої Ж. Ф. 
з посади голови правління 

Національної акціонерної компанії 
«Украгролізинг» 

Звільнити Орінічеву Жанну Феліксівну з посади голови правління На-

ціональної акціонерної компанії «Украгролізинг» згідно з поданою нею
заявою.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 21 жовтня 2015 р. № 1122-р
Київ

Про призначення Негоди В. А. 
головою Української частини 

Українсько-Словацької міжурядової комісії 
з питань транскордонного співробітництва

та Українсько-Угорської міжурядової 
змішаної комісії з питань транскордонного 

та прикордонного співробітництва
1. Призначити першого заступника Міністра регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України Негоду
В’ячеслава Андроновича головою Української частини:

Українсько-Словацької міжурядової комісії з питань транскордонного
співробітництва;

Українсько-Угорської міжурядової змішаної комісії з питань транскор-
донного та прикордонного співробітництва.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України від 25 березня 2013 р. № 156 «Про призначення Максюти
А. А. головою Української частини Українсько-Словацької міжурядової
комісії з питань транскордонного співробітництва та Українсько-Угорської
міжурядової змішаної комісії з питань транскордонного та прикордонного
співробітництва».

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

реклама   оголошення   виклики до суду   реклама   оголошення   виклики до суду
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документи

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84122, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за по-
зовом Порубай Олександра Вікторовича до Горлівської міської ради, третя
особа: Державний нотаріус Восьмої Донецької державної нотаріальної
контори Кучеренко Ольга Леонідівна, про визнання спадкоємцем та вста-
новлення додаткового строку для прийняття спадщини.

Для слухання справи по суті 26 листопада 2015 року о 09 годині 30
хвилин викликається Горлівська міська рада як відповідач у справі.

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

Суддя Геєнко М. Г.

У Подільському районному суді м. Києва 27 листопада

2015 року о 12 год. 30 хв. під головуванням судді Богін-

кевич С.М. буде розглядатись цивільна справа за позовом

Крикун Інни Вікторівни до Крикун Анатолія Анатолійовича

про визнання особи такою, що втратила право користу-

вання жилим приміщенням.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове

засідання обов’язкова.

У Подільському районному суді м. Києва 27.11.2015 р.
о 09 год. 00 хв. під головуванням судді Декаленко B.C.
буде розглядатись цивільна справа за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «ПРИ-
ВАТБАНК» до Фют Валентина Анатолійовича про
стягнення заборгованості. Явка вищезазначених осіб
(сторін по справі) в судове засідання обов’язкова.

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

Вважати втраченим сві-
доцтво про право власності
на нерухоме майно серія
САВ № 929232, власник
Струков Микола Іванович, 
тип об’єкта: виробничий цех
за адресою: Сумська обл.,
Середино-Буда, вул. Путей-
ська, буд. 1а. Підстава рі-
шення виконкому від
05.11.2009 р. № 184.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідачів у судові засідання:
Безродного Анатолія Миколайовича для розгляду цивільної справи за позовом Публічного ак-

ціонерного товариства «Банк Камбіо» до Безродного Анатолія Миколайовича, Кубинішина Миколи
Євстахійовича, Шабло Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором та договорами поруки, третя особа: Виробничо-торговельне об’єднання «Будівельник», яке
відбудеться 26 листопада 2015 року о 10 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання 30 листо-
пада 2015 року о 10 год. 30 хв.),

Кубинішина Миколу Євстахійовича для розгляду цивільної справи за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Банк Камбіо» до Безродного Анатолія Миколайовича, Кубинішина Миколи
Євстахійовича, Шабло Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором та договорами поруки, третя особа: Виробничо-торговельне об’єднання «Будівельник», яке
відбудеться 26 листопада 2015 року о 10 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання 30 листо-
пада 2015 року о 10 год. 30 хв.),

Шабло Сергія Олександровича для розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Банк Камбіо» до Безродного Анатолія Миколайовича, Кубинішина Миколи Єв-
стахійовича, Шабло Сергія Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором
та договорами поруки, третя особа: Виробничо-торговельне об’єднання «Будівельник», яке від-
будеться 26 листопада 2015 року о 10 год. 30 хв. (резервна дата судового засідання 30 листопада
2015 року о 10 год. 30 хв.)

в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Лу-
ганської області.

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

Державна служба геології та надр України
оголошує

Перелік
ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання

спеціальних дозволів на користування надрами, відповідно 
до абзацу третього пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів

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

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

Останній день подання заявок 25 грудня 2015 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає Кожем’яка Володи-
мира Олександровича, який проживає за адресою: вул. Красноармійська, 36, 
м. Амвросіївка, Донецька область, 87301, Кожем’як Марину Володимирівну, яка
проживає за адресою: вул. Фрунзе, 17, с. Кумачове, Старобешівський район, До-
нецька область, 87620, у судове засідання по цивільній справі №323/2575/15-ц
(2/323/971/15) за позовом ПАТ «Український бізнес банк» до Кожем’яка Воло-
димира Олександровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться о 09.00 годині 27 листопада 2015 року в примі-
щенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23,
під головуванням судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет №12.

У випадку неявки до суду справу може бути розглянуто за їх відсутності на
підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення) на підставі
ст. 169 ЦПК України Суддя О. В. Плечищева

Бориспільський міськрайонний суд Київської області у
зв’язку з розглядом цивільної справи №359/6785/15-ц
(2/359/2059/2015) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Война-
лович Людмили Анатоліївни про стягнення боргу викликає в су-
дове засідання на 14.00 годину 27 листопада 2015 року як
відповідача Войналович Людмилу Анатоліївну, 23.08.1969 р. н.,
до Бориспільського міськрайонного суду Київської області за
адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях,
72, зал с/з №10. У випадку неявки відповідача — буде ухвалено
заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів
Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької області (87535, м. Маріуполь,

пр. Металургів, 231) розглядає цивільну справу за позовом Гавриленка Едуарда Васи-
льовича до Гавриленка Євгена Едуардовича про стягнення аліментів на утримання
батька.

Відповідач по справі Гавриленко Євген Едуардович, останнє відоме місце реєстрації
в Іллічівському районі м. Маріуполя по вул. Брестській, буд. 52-в, викликається о 08.45
годині 27 листопада 2015 року та о 08 годині 03 грудня 2015 року до суду, кабінет 
№ 14, 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності на підставі ст. ст.169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О.О. Хараджа

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області викликає Ба-
бенка Олександра Ігоровича в судове засідання по цивільній справі за позовом
Бабенка Ігоря Васильовича до Бабенка Олександра Ігоровича про визнання
особи такою, що втратила право користування житлом, яке відбудеться
27.11.2015 року о 09:00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр.
Будівельників, 52-а, каб. 23.

У разі неявки до суду без поважних причин, це оголошення вважається на-
лежним повідомленням і справу буде розглянуто на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя Шишилін О.Г.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом УПСЗН Запорізької міської
ради по Хортицькому району до Тютєрєва Д.К. про відшкодування шкоди.

Відповідач: Тютєрєв Дмитро Костянтинович, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Андріївський, буд. 32, викликається 27 лис-
топада 2015 року о 08 год. 45 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Кременецький районний суд Тернопільської області
(вул. В. Чорновола, 7, м. Кременець Тернопільської об-
ласті) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Павленка Геннадія Вікторовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

(Головуючий по справі суддя Білосевич Г.С.)
Відповідач Павленко Геннадій Вікторович, який за-

реєстрований та проживає за адресою: вул. Піддівоча,
24, м. Кременець Тернопільської області викликається
на 18 грудня 2015 року о 10 год. 00 хв. в приміщення
суду для участі в розгляді справи по суті.

В разі неявки відповідача Павленка Геннадія Вікто-
ровича, останній повинен повідомити причини неявки,
інакше справа буде розглядатись за його відсутності.

Старобільський районний суд Луганської області викликає
на 30.11.2015 року як відповідачів у судове засідання за по-
зовом ПАТ «ВіЕйБі Банк» про стягнення заборгованості:

— Мащенка Семена Олександровича, зареєстрованого:
Луганська область, м. Антрацит, вул. Рильського, 7, на 14 го-
дину 00 хвилин (справа 431/3709/15-ц);

— Скрипник Ігоря Васильовича, зареєстрованого: Луган-
ська область, Антрацитівський район, с. Ребрикове, вул.
Шкільна, 25, на 14 годину 10 хвилин (справа 431/3707/15-ц);

— Ханчікову Наталію Володимирівну, зареєстровану: Лу-
ганська область, Антрацитівський район, с. Кам’яне, вул.
Горького, 44, на 14 годину 20 хвилин (справа 431/3847/15-ц),
в приміщення суду за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, вул. Пролетарська, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справи без участі відповідачів на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В. Ю. Колядов

Старобільський районний суд Луганської області викликає на
30.11.2015 року як відповідачів у судове засідання за позовом ПАТ
«Дельта Банк» про стягнення заборгованості:

— Жукову Ірину Юріївну, зареєстровану: Луганська область, м. Ан-
трацит-8, вул. Задорожня, 17/1, на 14 годину 30 хвилин (справа
431/3614/15-ц);

— Абдукарімова Владислава Абурашитовича, зареєстрованого: Лу-
ганська область, м. Антрацит, вул. 9 Травня, 1/131, на 14 годину 40 хви-
лин (справа 431/3713/15-ц);

— Кравцова Павла Миколайовича, зареєстрованого: Луганська об-
ласть, Антрацитівський район, смт Іванівка, вул. Фурманова, 3 а, на 14
годину 50 хвилин (справа 431/3709/15-ц);

— Романова Олександра Олександровича, зареєстрованого: Луган-
ська область, м. Антрацит, вул. Ушинського, 26, Андрейчук Вячеслава
Михайловича, зареєстрованого: Луганська область, м. Антрацит, вул.
Франка, 55, на 15 годину 00 хвилин (справа 431/3843/15-ц), 

в приміщення суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,
вул. Пролетарська, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справи
без участі відповідачів на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.Ю. Колядов

Сватівський районний суд Луганської об-
ласті, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34, викликає Монастирського Дмитра Дмит-
ровича як відповідача в судове засідання по
цивільній справі №426/4679/15-ц, за позо-
вом ПАТ «Дельта Банк» до Монастирського
Дмитра Дмитровича про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться: 27 листопада 2015
року о 14.00 год. У разі неявки на вказане
судове засідання суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В. О. Половинка

   
 

 
№  
п/п 

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

Назва об’єкта 
користування 

Вид корисної 
копалини 

Вид користування 
надрами 

Місце 
розташування 

1 2 3 4 5 6 
1. Подолянське 

родовище 
ділянка Східна 

суглинок геологічне 
вивчення 

Хмельницька обл., 
Віньковецький р-н 

10,32 

 
 

Глухівський міськрайонний суд Сумської області викли-
кає Пчелу Леоніда Івановича, останнє відоме місце реєс-
трації якого: Сумська область, м. Глухів, вул. Нова, буд. 82,
в судове засідання на 27 листопада 2015 року на 09 год.
00 хв. як відповідача по цивільній справі за позовом пуб-
лічного акціонерного товариства «Всеукраїнський Акціо-
нерний Банк» до Пчели Леоніда Івановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глухів-
ського міськрайсуду за адресою: Сумська область, м. Глу-
хів, вул. Спаська, 32, суддя Васянович В.М.

У разі Вашої неявки справа буде розглядатися за від-
сутності відповідача.

Херсонський окружний адміністративний суд
викликає Хоменка Олександра Івановича в судове
засідання, призначене на 11:00 год. 09 грудня
2015 р. в якості відповідача у адміністративній
справі №821/3123/15-а за позовом Генічеської
об’єднаної державної податкової інспекції ГУ ДФС
у Херсонській області до Хоменка Олександра Іва-
новича про стягнення податкового боргу з орен-
дної плати за землю з фізичних осіб в сумі 20395
грн 83 коп.

Суддя Пекний А. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Артемівськ, вул. Артема, 5) викликає від-
повідача Лагно Світлану Іванівну (останнє відоме суду місце ре-
єстрації за адресою: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Марата,
буд. 75, кв. 1) по цивільній справі № 219/10384/15-ц;
2/219/4198/2015 за позовною заявою Часовоярської спеціальної
загальноосвітньої школи-інтернату № 8 Донецької обласної
ради, діючої в інтересах неповнолітньої Літвінової Олесі Віталі-
ївни, до Лагно Світлани Іванівни про стягнення аліментів на ут-
римання неповнолітньої дитини в судове засідання, яке
відбудеться 27 листопада 2015 року о 09 годині 30 хвилин.

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

Суддя Конопленко О.С.

Повідомляємо про прийняття рішення 
про припинення Управління Державної служби

охорони при ГУМВС України 
в Запорізькій області, 
код ЄДРПОУ 08596891

(на підставі рішення Міністерства внутрішніх справ Ук-
раїни від 07.11.2015 року № 1399).

Заяви кредиторів у письмовому вигляді приймаються
протягом двох місяців з дня публікації повідомлення за
адресою: 69118, м. Запоріжжя, вул. Гаврилова, буд. 3,
тел. (0612) 131-132, факс (061) 279-86-38, голова лікві-
даційної комісії Грінчук Олександр Васильович.
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Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядаються цивільні справи за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Шестакова Павла Васильовича про
стягнення заборгованості; за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Непочатова Віталія Олексійовича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі Шестаков Павло Васильович
(останнє відоме місце проживання: 84116, Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Комунарів, будинок 41,
квартира 4) викликається на 3 грудня 2015 року на 08
годину 30 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Непочатов Віталій Олексійович
(останнє відоме місце проживання: 84100, Донецька
область, м. Слов’янськ, вул. Комунарів, будинок 52,
квартира 44) викликається на 3 грудня 2015 року на
08 годину 40 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність. 

Конкурс на банківське обслуговування спільного 
з Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

і Фондом чистих технологій проектом 
«Розвиток міської інфраструктури - 2»

Міністерство фінансів України оголошує конкурс по від-
бору закордонного банку для відкриття акредитивів в рам-
ках позики між Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку/ФЧТ «Розвиток міської інфрас-
труктури - 2» (№8391-UA; №TF017112). 

Пропозиції просимо подати до 07.12.2015 року.
З інформацією щодо необхідного пакета документів для

участі в конкурсі можна ознайомитися в Наказі Міністерства
фінансів України №299 від 07.05.2002 року, зі змінами. 

Інформація щодо позики розміщена на офіційному сайті
Міністерства фінансів України minfin.gov.ua.

Адреса та телефон:
01008, м. Київ 8, вул. Грушевського, 12/2,
Міністерство фінансів України
Управління співробітництва з міжнародними фінансо-

вими організаціями та координації міжнародної технічної до-
помоги.

т. (044) 277-54-84/85/83, ф. (044) 277-54-84
Контактні особи: Шведенко О.М., Гейко Х. В., Шут І. В.

Інформацію для ЗМІ можна отримати в Прес-службі 
Мінфіну за тел. (044)206-58-49, (044)253-49-45, 
а також надіславши запит на електронну адресу

presa@minfin.gov.ua  

Конкурс на банківське обслуговування спільного 
із Міжнародним банком реконструкції та розвитку 

і Фондом чистих технологій проектом 
«Підвищення енергоефективності в секторі 
централізованого теплопостачання України»

Міністерство фінансів України оголошує конкурс по від-
бору закордонного банку для відкриття акредитивів в рам-
ках позики між Україною та Міжнародним банком
реконструкції та розвитку/ФЧТ «Підвищення енергоефек-
тивності в секторі централізованого теплопостачання Ук-
раїни» (№8387-UA; №TF016327). 

Пропозиції просимо подати до 07.12.2015 року.
З інформацією щодо необхідного пакета документів для

участі в конкурсі можна ознайомитися в Наказі Міністерства
фінансів України №299 від 07.05.2002 року, зі змінами. 

Інформація щодо позики розміщена на офіційному сайті
Міністерства фінансів України minfin.gov.ua.

Адреса та телефон:
01008, м. Київ 8, вул. Грушевського, 12/2,
Міністерство фінансів України
Управління співробітництва з міжнародними фінансо-

вими організаціями та координації міжнародної технічної до-
помоги.

т. (044) 277-54-84/85/83, ф. (044) 277-54-84
Контактні особи: Шведенко О.М., Гейко Х. В., Шут І.В.

Інформацію для ЗМІ можна отримати в Прес-службі
Мінфіну за тел. (044)206-58-49, (044)253-49-45, 
а також надіславши запит на електронну адресу

presa@minfin.gov.ua  

Білокуракинський районний суд Луганської області 
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2690/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Уса-
чова Дмитра Олександровича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 03.12.2015 року о 13:00
год. (резервна дата 10.12.2015 р. о 13:00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, 
пл. Горького, 2.

Викликається Усачов Дмитро Олександрович, останнє
місце реєстрації: Луганська область, Артемівський район,
м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 13б, кв. 85. У випадку неявки
відповідача справу буде розглянуто за його відсутності за
наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Старобільським районним судом Луганської області ви-
кликається до суду:

— Луковський Віталій Сергійович (останнє місце про-
живання: 94613, Луганська обл., м. Антрацит, вул. Шмідта,
буд. 10, кв. 2) на 13 годин 30 хвилин 30.11.2015 р. для
участі у розгляді справи № 431/3733/15-ц по суті за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк».

— Скрипнікова Анастасія Олександрівна (останнє місце
проживання: 94600, Луганська обл., м. Антрацит, вул. Ко-
сіора, буд. 42) на 13 годин 40 хвилин 30.11.2015 р. для
участі у розгляді справи № 431/3703/15-ц по суті за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк».

Суддя Колядов В.Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає По-
пова Олексія Юрійовича, м. Луганськ, вул. Мечнікова, 35, Попову Олену
Валеріївну, м. Луганськ, пров. Чернишевського, 2, як відповідачів, у
судове засідання по цивільній справі № 2/409/1916/15-ц за позовом
ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» про стягнення кредиту і відсотків
за користування кредитом, що відбудеться 3.12.2015 року о 9 год. 40
хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідач вважається належ-
ним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового
засідання.

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

Суддя В.В. Тімінський

Зіньківський районний суд Полтавської області викликає Наза-
ренка Олексія Олексійовича, 30.03.1985 р.н. (останнє відоме місце
проживання та реєстрації: м. Зіньків, вул. Леніна 7-Б, кв. 26, Зінь-
ківського району Полтавської області) в якості відповідача в судове
засідання в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Назаренка Олексія Олексійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 30 листопада 2015 року о 9 годині
10 хвилин в приміщенні Зіньківського районного суду Полтавської
області за адресою: Полтавська область, місто Зіньків, вулиця Ко-
мунарська, 2-А, головуючий по справі суддя Дем’янченко С.М.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу буде розгля-
нуто за Вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний повідомити суд
про причини неявки в судове засідання.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає у якості відповідача
Покритюка Станіслава Борисовича, останнє відоме місце проживання:
м. Одеса, вул. Ак. Заболотного, 59/2, кв. 115, у судове засідання, що від-
будеться 03 грудня 2015 року о 10:00 год. в приміщенні Суворовського
районного суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань №15, у якій буде слухатися
цивільна справа за позовом Кучинської Валентини Миколаївни до По-
критюка Станіслава Борисовича, за участю третіх осіб без самостійних
вимог - Головного управління Державної міграційної служби України в
Одеській області, Органу опіки та піклування Суворовської PA ОМР - про
надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон.

До зазначеного часу відповідачу пропонується подати до суду запе-
речення проти позову з посиланням на докази, якими вони обґрунтову-
ються. У разі неявки відповідача у судове засідання без поважних на те
причин справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О.М. Малиновський

Втрачений паспорт 

КЕ 187438, виданий

Київським РВ УМВС

України в Одеській

обл. 18 березня 1996

р. зареєстрований на

ім’я Кириллов Мак-

сим Олександрович,

вважати 

недійсним.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85104, м. Костян-
тинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «Приватбанк»
до Коршунова Петра Федоровича, Міснікової Наталії Олександрівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. Відповідачі у справі Коршунов
Петро Федорович, 25.06.1961 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, Костянтинівський район, с. Калинове, вул. Чернігівська, 28; Міснікова
Наталія Олександрівна, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Краматорськ, вул. Шкільна, 10, кв. 193, викликаються до суду на 01 грудня
2015 року о 9 годині 30 хвилин, каб. № 20 для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.В. Бєлостоцька

Фінансовий звіт про доходи і видатки за 2014 р. 
Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Мир»

(тис. грн.)
1. Доходи:
Надходження всього: у тому числі
— Безповоротна фінансова допомога 0

та добровільні пожертвування
2. Видатки
Витрати всього: у тому числі
— Сума витрат на утримання організації 0

(оренда приміщення, послуги зв’язку, банківського 
обслуговування).

Фінансовий звіт про майно 
Політичної партії «Всеукраїнське об’єднання «Мир»

Станом на 1 січня 2015 року Політична партія «Всеукраїнське об’єднання
«Мир» майна не має.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Красний
Лиман, вул. Фрунзе,13) розглядаються цивільні справи: за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Безкишкого
Дмитра Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним договором в
розмірі 250874,09 грн.; за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Журавель Анатолія Володимировича про
стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 41408,50 грн.

Відповідач Безкишкий Д.С. викликається до каб. № 6 суду на 03 грудня 2015
року на 09 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Журавель A.B. викликається до каб. № 6 суду на 03 грудня 2015
року на 10 годину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У разі неявки відповідачів, справи будуть розглянуті за їх відсутності за наяв-
ними доказами.

Суддя Бєлоусов A.Є.

Горностаївський районний суд Херсон-
ської області викликає Чуприну Владис-
лава Володимировича в судове засідання,
яке відбудеться 03 грудня 2015 року о
09.00 годині, для розгляду цивільної
справи № 655/880/15-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Чуприни
Владислава Володимировича про стяг-
нення заборгованості за кредитним дого-
вором. Адреса суду: Херсонська область,
смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка
відповідача обов’язкова. У разі неявки
відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності на
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Посунько Г.А.

Горностаївський районний суд Херсон-
ської області викликає Уаймен Вікторію
Миколаївну в судове засідання, яке відбу-
деться 03 грудня 2015 року о 09.00 годині
для розгляду цивільної справи №
655/908/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного
банку «ПриватБанк» до Уаймен Вікторії
Миколаївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Адреса суду:
Херсонська область, смт Горностаївка,
вул. Торгова, 10. Явка відповідача
обов’язкова. У разі неявки відповідача в
судове засідання справа буде розглянута
за його відсутності на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Житомирський районний суд Житомир-
ської області викликає Гнатюк Людмилу Лео-
нідівну в якості третьої особи по цивільній
справі за позовною заявою Борківської Євгенії
Василівни до Сінгурівської сільської ради Жи-
томирського району, третіх осіб Жекова Ми-
коли Семеновича, Гнатюк Людмили
Леонідівни про визнання права власності на
частину будинку та встановлення факту про-
живання однією сім’єю без реєстрації шлюбу.

Розгляд справи відбудеться о 09 год. 00 хв.
03 грудня 2015 року в приміщенні Житомир-
ського районного суду за адресою: м. Жито-
мир, вул. Щорса, 92, каб. 7.

В разі неявки в судове засідання запроше-
ної особи справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя І.В.Зубчук

Шевченківський районний суд міста

Києва за адресою: м. Київ, вул. Дегтярів-

ська, 31-А, викликає на 4.12.2015 року о

9 год. 30 хв. відповідача Афоніна Олега

Івановича по справі за позовом Товарис-

тва з додатковою відповідальністю «Екс-

прес страхування» до Афоніна Олега

Івановича про відшкодування шкоди.

Відповідач викликається у судове засі-

дання, у разі його неявки справа розгля-

датиметься у його відсутність.

Суддя Рибак М.А.

Сватівський районний суд Луганської об-

ласті, розташований за адресою: Луганська

обл., м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, ви-

кликає Авдєєвич Олену Валентинівну, 06 ве-

ресня 1969 р.н., як відповідача в судове

засідання по цивільній справі № 426/4163/15-ц

за позовом AT «Ощадбанк» до Авдєєвич Олени

Валентинівни, Гутнік Юрія Анатолійовича, Фе-

сенко Юрія Олександровича про стягнення за-

боргованості, що відбудеться о 09-30 год. 30

листопада 2015 року.

Суддя Попова О.М.

Маріупольський міжрайонний від-

діл Управління Державної служби

охорони при ГУМВС України в До-

нецькій області (код ЄДРПОУ

37885304, юридична адреса: 87515,

Донецька область, місто Маріуполь,

вулиця Італійська, будинок 84) на-

ступним інформує зацікавлених осіб

про свою ліквідацію. Заяви кредито-

рів ліквідаційна комісія приймає

впродовж двох місяців з дати публі-

кації оголошення щодо ліквідації за-

значеної юридичної особи.

Наказом МВС України від
07.11.2015р. № 1399 «Про ліквідацію
підрозділів Державної служби охорони
при Міністерстві внутрішніх справ» лік-
відовано як юридичну особу Управління
Державної служби охорони при ГУМВС
України в Одеській області (код ЄДР
08596972). Установлено двомісячний
строк з дати оприлюднення повідом-
лення про внесення запису до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців про ліквіда-
цію зазначеного підрозділу ДСО (до
19.01.2016р.) для заяви кредиторами
претензій до нього, які подаються в
письмовій формі з наданням докумен-
тів, що їх підтверджують. Претензії над-
силаються на адресу: 65074, м. Одеса,
вул. Академіка Філатова, 70-А.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК 
ПІДОЗРЮВАНОГО 

при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрювані Гармс Артем Володими-
рович, що мешкає за адресою: м. Новог-
родівка, вул. Тургенєва, буд. 24, кв. 3,
Нізамієв Рустам Рінатович, що мешкає за
адресою: м. Селидове, вул. Красноармій-
ська, буд. 43, на підставі ст.ст. 297-5, 133,
135 КПК України, вам необхідно з’явитися
24.11.2015р., 25.11.2015р. та 26.11.2015р.
в період часу з 09.00 до 18.00 години, ка-
бінет №12 Красноармійської міжрайонної
прокуратури, до слідчого першого слід-
чого відділу прокуратури Донецької об-
ласті Саєнка В.В. за адресою: Донецька
область, м. Красноармійськ, вул. Свер-
длова, 148, для допиту вас у криміналь-
ному провадженні №12015050410001756
та №12015050410001623 за ч. 1 ст. 258-3
КК України.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№310/8331/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Універсал Банк» до Садовського Віталія
В’ячеславовича, Садовської Катерини Андріївни, Са-
довського В’ячеслава Івановича, Садовської Наталії
Федорівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судовий розгляд справи призначено
на 27 листопада 2015 року о 10 год. 30 хв. у примі-
щенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64,
каб. 409. Суддя Парій О.В., тел. (06153) 4-70-63.

Суд викликає: Садовського Віталія В’ячеславовича,
Садовську Катерину Андріївну, Садовського В’ячес-
лава Івановича, Садовську Наталію Федорівну як від-
повідачів. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О. В. Парій

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу за
позовом Бондаренко Віталія Володимировича до
Мостової Тетяни Вікторівни про визнання особи
такою, що втратила право на житло. Відповідач у ци-
вільній справі № 233/5980/15-ц — Мостова Тетяна
Вікторівна, 15.06.1961 р.н., зареєстрована за адресою:
Донецька область, Костянтинівський район, с. Яблу-
нівка, вул. Фестивальна, 1, викликається у судове за-
сідання на 09-30 год. 27 листопада 2015 р. Розгляд
зазначеної цивільної справи відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. №2, каб. №16).

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

Суддя Т.О. Мартишева

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231) роз-
глядає цивільну справу за позовом кредитної спілки
«Азовська кредитна компанія» до Самойлова Романа
Валерійовича, Денисова Дениса Миколайовича та Тур-
чина Анатолія Васильовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач по справі: Турчин Анатолій Васильович, ос-
таннє відоме місце реєстрації: м. Маріуполь, вул. Васне-
цова, буд. 182, викликається о 08.10 годині 27 листопада
2015 року до суду, кабінет № 14, 15, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності на підставі
ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України. 

Суддя О. О. Хараджа

Сватівський районий суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає: Боглачова Юрія Юрійовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/3250/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Боглачова Юрія
Юрійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 25 листопада 2015 року о 10.30 год; 
Решеніна Олександра Анатолійовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/3235/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Решеніна Олександра Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 25 листопада 2015 року о 12.30 год; Овчіннікова Олега Олек-
сандровича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/3240/15-ц за позовом
ПАТ «Дельта Банк» до Овчіннікова Олега Олександровича про стягнення заборгованості, що від-
будеться 25 листопада 2015 року о 12.00 год; Голованьову Олександру Миколаївну як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/3271/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Голо-
ваньової Олександри Миколаївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 25 листопада
2015 року о 11.30 год; Сидоренка Євгена Олександровича як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/3257/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Сидоренка Євгена Олексан-
дровича про стягнення заборгованості, що відбудеться 25 листопада 2015 року об 11.00 год; Алей-
нікова Олексія Леонідовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/3449/15-ц
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Алейнікова Олексія Леонідовича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 30 листопада 2015 року о 09.00 год.

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

Суддя А.С. Река

Острозький районний суд Рівненської області викликає Терещука Віталія Ярославо-
вича, 28.06.1982 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання:
47400, с. Татаринці Лановецького району Тернопільської області, Пелещака Івана Петро-
вича, 02.02.1971 року народження, останнє відоме зареєстроване місце проживання:
30100, м. Нетішин, вул. Михайлова, 14, кв. 14, Хмельницької області, в якості співвідпо-
відача в судове засідання, яке відбудеться 30 листопада 2015 року о 10.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: 35800, м. Острог, вул. Мануїльського, 82, Рівненської області по
цивільній справі № 567/360/15-ц; (2/567/160/15) за позовною заявою Матвійчук Галини
Дмитрівни до Вельбівненської сільської ради Острозького району Рівненської області,
Годованюка Миколи Антоновича, Крилович Вікторії Анатоліївни, Пелещака Івана Петро-
вича, Терещука Віталія Ярославовича про визнання протиправними дій органу місцевого
самоврядування та скасування рішення сільської ради, визнання недійсною державної
реєстрації про право власності на землю, усунення перешкод в користуванні землею.

В порядку ч. 4 ст. 169 ЦПК України в разі вашої неявки в судове засідання у вказаний
час чи неповідомлення про причини неявки, цивільна справа буде розглядатись у вашій
відсутності по наявних в матеріалах справи доказах.

Із опублікуванням даного оголошення про виклик до суду співвідповідач вважається
належним чином повідомлений про час та місце проведення судового засідання.

Суддя Гуц Ф.Л.
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реклама. оголошення
Київський районний суд м. Одеси викликає Кади-

рова Олександра Ігоровича у справі № 520/11066/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Кадирова Олексан-
дра Ігоровича, Кадирової Катерини Олександрівни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 17.12.2015 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, З-б, каб. 222.

Суддя В.О. Луняченко

Святошинський районний суд викликає як відпо-
відача Паук Євгенія Валерійовича в судове засідання
на 9 грудня 2015 р. о 09 год. 05 хв., призначене в
приміщенні Святошинського районного суду м.
Києва за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 142, по
цивільній справі за позовом представника Маяров-
ської Тетяни Іванівни, Казанцева Кирила Олексан-
дровича до Паук Євгенія Валерійовича про стягнення
суми заборгованості за договором позики.

В разі неявки відповідача Паук Є.В. у судове засі-
дання слухання справи відбуватиметься у його від-
сутність.

Суддя Морозов М.О.

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Інсяк Тетяну Костянтинівну по справі за
позовом Інсяк О.С. до Інсяк Т.К., Інсяк О.С. про вста-
новлення факту прийняття спадщини, про визнання
права власності в порядку спадкування за законом.
Судове засідання відбудеться 08.12.2015 р. об 11
год. 00 хв. у приміщенні Суворовського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорномор-
ського козацтва, 68, зала судових засідань № 8. У
разі неявки Інсяк Т.К., судове засідання буде прове-
дене у її відсутність.

Суддя С.С. Аліна

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/10278/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Дьоміна В.В. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 02.12.2015 року о
08.10 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Дьоміна Володимира Вікторовича як
відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача у судове засідання справа буде розглянута за на-
явними матеріалами.

Суддя Полянчук Б.І.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідач: Чумаченко Сергій Дмитрович виклика-
ється на 09.12.2015 року об 11.00 год. до Красноармій-
ського міськрайоного суду Донецької області, каб. № 3,
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 відсутність.

Суддя Токарєв А.Г.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідач: Литвиненко Ірина Яківна викликається на
07.12.2015 року о 14.00 год. до Красноармійського
міськрайоного суду Донецької області, каб. № 3, 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 у її відсутність.

Суддя Токарєв А.Г.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Кошкіну Наталію Станіславівну
в судове засідання для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства «Ак-
цент-Банк» до Кошкіної Наталії Станіславівни про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області
17.12.2015 р. о 09.00 год. за адресою: смт Марківка,
пл. Жовтнева, буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А.П. Чернік

Бердянським міськрайонним судом, що знахо-
диться за адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ,
14 грудня 2015 року о 16.00 годині буде проведено
судове засідання у цивільній справі № 310/9904/15-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Віцького Євгена Вік-
торовича про стягнення заборгованості.

Суд викликає Віцького Євгена Вікторовича як від-
повідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі
неявки відповідача в судове засідання судове засі-
дання буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя З.П. Пустовіт

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Коляденського Сергія Олександровича
за позовом Мироненко С.О. до Коляденського С.О.,
Лошкарової К.Г., Рудакової О.А. про усунення пере-
шкод у користуванні спільним приміщенням між
співвласниками квартири. Судове засідання відбу-
деться 07.12.15 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні Су-
воровського суду м. Одеси за адресою: м. Одеса,
вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових за-
сідань № 8. У разі неявки Коляденського С.О. судове
засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя С.С. Аліна

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Травінську Ірину Олегівну як відповідача по цивіль-
ній справі № 2/756/4196/15 за позовом ПАТ «Укр -
Сиббанк» до Травінської Ірини Олегівни про
стягнення боргу у судове засідання на 1 грудня 2015
р. о 15.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,
суддя Луценко О.М.

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

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Грубника Олександра Владиславовича
в судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Грубника Олександра Владисла-
вовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 17.12.2015 р.
о 14.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Жовтнева,
буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А.П. Чернік

Виноградівський районний суд Закарпатської об-
ласті викликає Бабаєва Віктора Олександровича,
04.05.1990 року народження, мешканця: м. Дрого-
бич, вул. Самбірська, 123, Львівської області, в су-
дове засідання як відповідача по цивільній справі за
позовом Бабаєвої Тетяни Юріївни до Бабаєва Віктора
Олександровича про розірвання шлюбу, яке відбу-
деться 07.12.2015 року о 09.00 годині у Виноградів-
ському районному суді за адресою: Закарпатська
область, м. Виноградів, вул. Тюльпанів, 24.

Суддя А.В. Кашуба

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Баша Ірину Анатоліївну, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Тростянецька, 6, кв.
133, вам необхідно 17 грудня 2015 року о 14.10 год.
з’явитися до Дарницького районного суду м. Києва
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 222, на
розгляд цивільної справи за позовом Баша Олексан-
дра Васильовича до Баша Ірини Анатоліївни про
зміну розміру аліментів.

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

Суддя О.Ф. Сирбул

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті (адреса: Хмельницька область, м. Хмельницький,
вул. Героїв Майдану, 54, каб. № 311) викликає в судове
засідання Кононенка Олександра Васильовича о 14 год.
10 хв. 3 грудня 2015 року як відповідача у справі за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Фі-
нансова компанія» Європейська агенція з повернення
боргів до Кононенко О.В. У разі неявки до суду та непо-
відомлення причин неявки, або якщо такі причини суд
визнає неповажними, справа буде вирішена на підставі
наявних у справі даних та доказів і буде постановлено
заочне рішення.

Суддя С.М. Логінова

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача по справі 
№ 409/1347/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Євту-
хова Миколи Миколайовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 03.12.2015 року о 15.00
год. (резервна дата 10.12.2015 р. о 15.00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2.

Викликається Євтухов Микола Миколайович, останнє
місце реєстрації: Луганська область, м. Луганськ, вул. Із-
весткова, б. 42б.

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

Суддя Максименко О.Ю.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи № 758/11646/15-ц за
позовом Подільської районної в м. Києві державної
адміністрації до Коваленка Олександра Михайло-
вича, Коваленко Ганни Михайлівни про визнання
осіб такими, що втратили право користування
жилим приміщенням, відбудеться 11.12.2015 року о
09.00 год. в приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива,
21, каб. 17) під головуванням судді Неганової Н.В.

Роз’яснюємо, що відповідачі мають право видати
довіреність іншій особі для представлення своїх ін-
тересів в суді, у разі неявки відповідачів справу буде
розглянуто у їх відсутність.

Макарівський районний суд Київської області по-
відомляє про те, що 08.12.2015 р. о 09.30 год. в при-
міщенні суду за адресою: 08000, смт Макарів,
Київська обл., вул. Фрунзе, 35, буде слухатись ци-
вільна справа за позовом Сукненка Леоніда Адамо-
вича до СТ «Мічурінець», третя особа: ПАТ
«Київобленерго» про зобов’язання підключення до
електромережі, відшкодування матеріальної та мо-
ральної шкоди.

Суддя Косенко А.В.

Семенівський районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Васьків Василя Васильовича
(зареєстроване місце проживання: м. Семенівка Чер-
нігівської області, вулиця С. Самойловича, будинок
№ 30) для участі у цивільній справі за позовом Ва-
ськів Юлії Сергіївни до Васьків Василя Васильовича
про розірвання шлюбу, розгляд якої відбудеться 7
грудня 2015 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні
Семенівського районного суду Чернігівської області
(зал № 1, вулиця Центральна, 6, м. Семенівка, Чер-
нігівська область, 15400).

Суддя С.В. Смага

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Тру-
нова Віталія Олексійовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/4068/15-ц за по-
зовом ПАТ «Державний експортно-імпортний банк
України» до Трунова Віталія Олексійовича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 8 грудня 2015
року о 15.00 год.

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

Суддя С.А. Пчолкін

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська ви-
кликає Борискіна Олександра Сергійовича як відпо-
відача у цивільній справі № 201/14321/15-ц,
провадження 2/201/3780/2015 за позовом Катіної
Наталії Юріївни до Борискіна Олександра Сергійо-
вича про розірвання договору та стягнення коштів,
у судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 40
хвилин 2 грудня 2015 року за адресою: вул. Патор-
жинського, 18а, м. Дніпропетровськ, Жовтневий
районний суд м. Дніпропетровська, каб. № 21.

У випадку неявки відповідача у судове засідання
справу буде розглянуто у заочному порядку.

Суддя С.О. Демидова

Жовтневий районний суд Миколаївської області
(м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб. № 2) викликає
в судове засідання на 9 грудня 2015 року о 10.00 год.
як відповідача Єршова Віталія Олеговича у справі за
позовом Єршової Нелі Вікторівни до Єршова (Бєло-
хатюка) Віталія Олеговича про позбавлення батьків-
ських прав.

В разі вашої неявки справа буде розглянута у
вашу відсутність та без урахування вашої думки.

Суддя А.А. Саукова

Дніпровський районний суд м. Херсона викликає
о 08.30 год. 30.11.2015 р. в каб. 509, вул. Маяков-
ського, 6/29 у м. Херсоні як відповідача: Копаєнка
Юрія Леонідовича у справі за позовом Копаєнко
Ірини Вікторівни до Копаєнка Юрія Леонідовича,
треті особи: Служба у справах дітей виконавчого ко-
мітету Дніпровської районної ради у м. Херсоні,
Служба у справах дітей Снігурівської райдержадмі-
ністрації Миколаївської області, про позбавлення
батьківських прав.

В разі неявки справу буде розглянуто за відсут-
ності відповідача та третіх осіб.

Суддя Заболотний В.М.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовом Давіденко Олек-
сандра Дмитровича до Кузіної Рити Нурвахитівни
про розірвання шлюбу, місце проживання якої неві-
домо, викликається на 07.12.2015 року о 08-00 го-
дині до суду, каб. № 22/3, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Михальченко А. О.

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької об-
ласті викликає до суду Сімченко Ганну Олександрівну, ос-
тання адреса реєстрації якої: м. Маріуполь, вул. Грецька,
б. 86, як відповідача по цивільний справі за позовом Боб-
ровського Петра Костянтиновича до Сімченко Ганни Олек-
сандрівни про визнання договору купівлі-продажу
квартири дійсним, розгляд якої відбудеться 01.12.2015 р.
о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр. Металургів, 31, каб. 10.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у
її відсутність.

Суддя О.М. Томілін

Приморський районний суд міста Одеси повідом-
ляє, що 24 грудня 2015 р. о 17 годині 00 хвилин в
залі засідань № 221 в приміщенні суду за адресою:
місто Одеса, вул. Балківська, 33 відбудеться слу-
хання справи за позовом Белялової Зареми Кази-
мівни до Белялова Нарімана Муніровича про
розірвання шлюбу.

В судове засідання у вищевказаний час виклика-
ється відповідач Белялов Наріман Мунірович. В разі
його неявки в судове засідання позов може бути
розглянутий за його відсутністю та на підставі наяв-
них у справі доказів.

Суддя Л.М. Чернявська

В провадженні Ірпінського міського суду Київської

області перебуває цивільна справа за позовом AT

«Укрбудінвест» до Матвійця Григорія Яковича про

розірвання договору.

Суд викликає на 02.12.2015 р. о 10:00 год. Мат-

війця Григорія Яковича як відповідача. Явка обов’яз-

кова.

Суддя С.І. Оладько

Дарницький районний суд м. Києва викликає Юкселя
Мурата, місце реєстрації якого не встановлено, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Ревуцького, 11-В,
кв. 198, по цивільній справі Сороко Людмили Олексан-
дрівни до Юкселя Мурата, третя особа: Служба у справах
дітей Дарницької районної в м. Києві державної адмініс-
трації про позбавлення батьківських прав, яка відбудеться
під головуванням судді Коренюк A.M. о 12 год. 00 хв. 21
грудня 2015 року за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 14, зал 27.

З опублікуванням даного оголошення відповідач Юк-
сель Мурат вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи.

Суддя А.М. Коренюк

Деснянський районний суд м. Києва викликає
Плугіна Дмитра Едуардовича, 12.09.1971 року на-
родження, як відповідача в судове засідання, при-
значене о 12.00 год. 2 грудня 2015 року по справі за
позовом Андріяш Ю.М. до Плугіна Д.Е. про стяг-
нення аліментів на утримання неповнолітньої ди-
тини. 

Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, ка-
бінет 36.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Клочко І.В.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду
перебуває адміністративна справа № 359/6340/15-а за
заявою Міністерства оборони України про видачу дуб-
ліката виконавчого листа.

У зв’язку з цим суд викликає боржників: Костюка
С.П., Солодовніка В.І., Головську Т.В. та Руденка О.П.
у судове засідання.

Розгляд вищезазначеної адміністративної справи
відбудеться о 15 годині 00 хвилин 3 грудня 2015
року за адресою: м. Бориспіль, вул. Героїв Небесної
Сотні, 10, каб. № 7.

Суддя Борець Є.О.

Гадяцький районний суд Полтавської області викликає
Інютіну Ларису Олексіївну, 30 січня 1966 року народження,
зареєстровану за адресою: с. Осняги Гадяцького району
Полтавської області, в якості відповідача в судове засі-
дання у цивільній справі за позовною заявою ПАТ «Дельта
Банк» до Інютіної Лариси Олексіївни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 11 грудня 2015 року о 08
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: м. Гадяч, вул.
Лесі  Українки, 6, каб. № 5, суддя Тищенко Л.І. Явка до суду
є обов’язковою. У разі неявки, справу буде розглянуто за
Вашої відсутності.

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

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2194/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ді-
менської Наталії Євгеніївни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 02.12.2015 року о 15:30
год. (резервна дата 09.12.2015 р. о 15:30 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2. Викликається Діменська Наталія Євгеніївна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Болотнікова,
б.73. У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/2676/15-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Ло-
зової Марини Вікторівни про стягнення заборгованості.
Судове засідання відбудеться 02.12.2015 року о 16:00
год. (резервна дата 09.12.2015 р. о 16:00 год.) в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2.

Викликається Лозова Марина Вікторівна, останнє
місце реєстрації: Луганська область, Лутугинський
район, селище Комсомолець, вул. 40 років Жовтня, буд.
25. У випадку неявки відповідача справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.
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Личаківський районний суд м. Львова викликає Поно-
марьова Костянтина Валерійовича (останнє відоме місце
проживання: Луганська область, м. Антрацит, пров. Руд-
нічний, буд. 7) як відповідача у судове засідання по цивіль-
ній справі 2/463/2058/2015 (463/4574/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Пономарьова Костянтина Валерійовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 15 грудня 2015 р. об 11
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Довга-
люка Дмитра Володимировича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, місто Свердловськ, с.
Комсомольський, вул. Гагаріна, буд. 2, кв. 16) як відпові-
дача у судове засідання по цивільній справі
2/463/2061/2015 (463/4577/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Довгалюка Дмитра Володимировича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 15 грудня 2015 р. об 11 год. 30 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Леп-
кого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Мака-
шутіна Олексія Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, Перевальський район,
с.Фащівка, вул. Маяковського, буд. 4) як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі 2/463/2063/2015
(463/4579/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Макашу-
тіна Олексія Олександровича, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 15 грудня 2015 р. о 12 год. 00 хв. у приміщенні суду
за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судо-
вих засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Ка-
лоєва Славу Вазировича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, місто Свердловськ, вул.
Грушева, буд.23 А) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі 2/463/2071/2015 (463/4587/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Калоєва Слави Вазировича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення
на предмет застави, що відбудеться 15 грудня 2015 р. о
12 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м.
Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Єфімова
Юрія Вікторовича (останнє відоме місце проживання: До-
нецька область Красноармійського району, с-ще Новоеконо-
мічне, вул. Леніна, буд. 11) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі 2/463/2212/2015 (463/4927/15-ц) за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Єфімова Юрія Вікторовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 15 грудня 2015 р. о 13 год. 00 хв. у
приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого,
16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Лєпіхіна
Володимира Володимировича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, місто Свердловськ, вул. Зе-
лена, буд. 4/7) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі 2/463/1877/2015 (463/4294/15-ц) за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Лєпіхіна Володимира Володими-
ровича, Михальської Надії Василівни про звернення
стягнення на предмет застави, що відбудеться 15 грудня
2015 р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань
№10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Григо-
ренка Олександра Анатолійовича (останнє відоме місце
проживання: Луганська область, селище Прохладне, 
м. Свердловськ, вул. Торгова, буд.9) як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі 2/463/2060/2015
(463/4576/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Григоренка
Олександра Анатолійовича, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 15 грудня 2015 р. об 11 год. 15 хв. у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал
судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Стрель-
ченка Євгена Олексійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Щорса,
буд.93) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі 2/463/2062/2015 (463/4578/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Стрельченка Євгена Олексійовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 15 грудня 2015 р. об 11 год. 45 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Леп-
кого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кондрю-
кова Олександра Борисовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Ровеньки, с. Кленове, вул.
Театральна, буд. 22, кв.2) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі 2/463/2064/2015 (463/4580/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Кондрюкова Олександра Бори-
совича, Михальської Надії Василівни про звернення
стягнення на предмет застави, що відбудеться 15 грудня
2015 р. о 12 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою:
79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань
№10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Резні-
ченка Дмитра Миколайовича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, м. Краснодон, сел.
Краснодон, вул. Артема, буд. 48) як відповідача у судове
засідання по цивільній справі 2/463/2073/2015
(463/4589/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Резніченка
Дмитра Миколайовича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
15 грудня 2015 р. о 12 год. 45 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових за-
сідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Бе-
режко Ніну Федорівну (останнє відоме місце проживання:
Луганська область, Краснодонський район, с. Білоскелю-
вате, Животноводчеська, буд.47) як відповідача у судове
засідання по цивільній справі №2/463/2017/2015
(463/4516/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Бережко
Ніни Федорівни, Михальської Надії Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави, що відбудеться 04
грудня 2015 р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових за-
сідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Абра-
мяна Манвела Мехаковича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, місто Свердловськ, вул.
Українська, буд. 107) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі №2/463/2019/2015 (463/4518/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Абрамяна Манвела Мехаковича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 04 грудня 2015 р. о 09 год.
15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Кро-
тик Марину Ігорівну (останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Донецьк, вул. Пісочна, буд. 4) як
відповідача у судове засідання по цивільній справі
№2/463/2021/2015 (463/4520/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея
Банк» до Кротик Марини Ігорівни, Михальської Надії Ва-
силівни про звернення стягнення на предмет застави,
що відбудеться 04 грудня 2015 р. о 09 год. 30 хв. у при-
міщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б. Леп-
кого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Баш-
тинського Володимира Володимировича (останнє відоме
місце проживання: Луганська область, м. Луганськ, кв.
Жукова, буд. 5а, кв. 35) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі №2/463/2022/2015 (463/4521/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Баштинського Володимира
Володимировича, Михальської Надії Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави, що відбудеться 04
грудня 2015 р. о 09 год. 45 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: 79007, м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових за-
сідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Фа-
дєєва Анатолія Васильовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, місто Донецьк, пл. Петровського,
буд.1/2) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі №2/463/2024/2015 (463/4523/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Фадєєва Анатолія Васильовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 04 грудня 2015 р. о 13 год. 00 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Леп-
кого, 16, зал судових засідань №10.

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

Судця Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Оканя
Сергія Володимировича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька область, м. Макіївка-28, пров. Висотний,
буд. 3) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі №2/463/2026/2015 (463/4525/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Оканя Сергія Володимировича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 04 грудня 2015 р. о 13 год. 15 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Леп-
кого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Ізваріна
Миколу Миколайовича (останнє відоме місце проживання:
Луганська область, Краснодонський р-н, с. Власовка, кв.
Октябрьский, буд. 37) як відповідача у судове засідання по
цивільній справі №2/463/2028/2015 (463/4527/15-ц) за по-
зовом ПАТ «Ідея Банк» до Ізваріна Миколи Миколайовича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 04 грудня 2015 р. о 13
год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Петрова
Романа Борисовича (останнє відоме місце проживання:
Луганська область, Станично-Луганський район, смт Ста-
нично-Луганське, вул. Октябрська, буд. 46) як відповідача
у судове засідання по цивільній справі №2/463/2029/2015
(463/4528/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Петрова
Романа Борисовича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
04 грудня 2015 р. о 13 год. 45 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових за-
сідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає 
Лисенка Сергія Олександровича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, м. Красний Луч, вул.
К. Цеткін, буд.28, кв. 3) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі №2/463/2030/2015 (463/4529/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Лисенка Сергія Олександро-
вича, Михальської Надії Василівни про звернення стягнення
на предмет застави, що відбудеться 07 грудня 2015 р. о 09
год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Чу-
бенка Олексія Володимировича (останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка-16, 59 кв-л,
буд. 6, кв.6) як відповідача у судове засідання по цивіль-
ній справі №2/463/2031/2015 (463/4530/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Чубенка Олексія Володимировича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення
на предмет застави, що відбудеться 07 грудня 2015 р. 
о 09 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, 
м. Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Волчан-
ського Романа Володимировича (останнє відоме місце
проживання: Луганська область, місто Красний Луч, вул.
Кутузова, буд. 8) як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі №2/463/2033/2015 (463/4532/15-ц) за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Волчанського Романа
Володимировича, Михальської Надії Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави, що відбудеться 07
грудня 2015 р. о 09 год. 30 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засі-
дань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Чем-
бержи Дмитра Сергійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, м. Ровеньки, вул. Комуністична,
буд.86, кв.2) як відповідача у судове засідання по цивільній
справі №2/463/2040/2015 (463/4549/15-ц) за позовом ПАТ
«Ідея Банк» до Чембержи Дмитра Сергійовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 07 грудня 2015 р. о 09 год. 45 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Леп-
кого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Нікітіна
Анатолія Сергійовича (останнє відоме місце проживання:
Луганська область, Свердловський р-н, с. Ленінське, вул.
Леніна, буд. 1) як відповідача у судове засідання по цивіль-
ній справі №2/463/2042/2015 (463/4551/15-ц) за позовом
ПАТ «Ідея Банк» до Нікітіна Анатолія Сергійовича, Михаль-
ської Надії Василівни про звернення стягнення на предмет
застави, що відбудеться 07 грудня 2015 р. о 13 год. 00 хв.
у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Леп-
кого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Малич-
ковича Євгена Сергійовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, Свердловський район, с.
Іващенко, вул. Гагаріна, буд. 30) як відповідача у судове
засідання по цивільній справі №2/463/2043/2015
(463/4552/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Маличко-
вича Євгена Сергійовича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
07 грудня 2015 р. о 13 год. 15 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових за-
сідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Пе-
регуду Романа Михайловича (останнє відоме місце про-
живання: Луганська область, м. Антрацит, селище
Кріпенське, вул. Чапаєва, буд. 53) як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі №2/463/2044/2015
(463/4553/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Пере-
гуди Романа Михайловича, Михальської Надії Василівни
про звернення стягнення на предмет застави, що відбу-
деться 07 грудня 2015 р. о 13 год. 30 хв. у приміщенні
суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал
судових засідань №10. В разі неявки відповідача у вка-
зане судове засідання, суд розглядатиме справу без
його участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Гри-
щенка Ігоря Валентиновича (останнє відоме місце прожи-
вання: Луганська область, місто Ровеньки, кв. Гагаріна,
буд. 16-а, кв. 265) як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі №2/463/2046/2015 (463/4556/15-ц) за позо-
вом ПАТ «Ідея Банк» до Грищенка Ігоря Валентиновича,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 07 грудня 2015 р. о 13
год. 45 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич C.B.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Мицик
Олену Олександрівну (останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м.Горлівка-9, вул. Капустіна (улица Капус-
тина), буд.6, кв. 4) як відповідача у судове засідання по ци-
вільній справі №2/463/2048/2015 (463/4560/15-ц) за
позовом ПАТ «Ідея Банк» до Мицик Олени Олександрівни,
Михальської Надії Василівни про звернення стягнення на
предмет застави, що відбудеться 08 грудня 2015 р. о 09
год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів,
вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

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

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Смо-
лянінова Леоніда Миколайовича (останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Ом-
ська, буд. 22 «а», кв.1) як відповідача у судове засідання
по цивільній справі №2/463/2047/2015 (463/4558/15-ц)
за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Смолянінова Леоніда
Миколайовича, Михальської Надії Василівни про звер-
нення стягнення на предмет застави, що відбудеться 08
грудня 2015 р. о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових
засідань №10. В разі неявки відповідача у вказане судове
засідання, суд розглядатиме справу без його участі на
підставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Гирич С.В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Тітова
Віталія Анатолійовича (останнє відоме місце проживання:
Луганська обл., Свердловський р-н, м. Свердловськ, кв-л
Пролетаріат Донбасу, буд. 77, кв.10) як відповідача у су-
дове засідання по цивільній справі 2/463/1873/2015
(463/4290/15-ц) за позовом ПАТ «Ідея Банк» до Тітова Ві-
талія Анатолійовича, Михальської Надії Василівни про
звернення стягнення на предмет застави, що відбудеться
14 грудня 2015 р. о 13 год. 45 хв. у приміщенні суду за ад-
ресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових за-
сідань №10. В разі неявки відповідача у вказане судове
засідання, суд розглядатиме справу без його участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Гирич С.В.

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Байбакову Євгенію Володими-
рівну, що мешкає за адресою: Луганська область,
Попаснянський район, с. Голубівське, вул. Артема, б. 62,
кв. 1, у судові засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Байбакової Євгенії Володими-
рівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, які відбудуться 1 грудня 2015 року о 10 год. 00
хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м.
Попасна, вул. Суворова, 6.

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

Суддя А.В. Архипенко 

Старовижівський районний суд Волинської об-
ласті (Волинська область, смт Стара Вижівка, вул.
Польова, 2) викликає в судове засідання Козлов-
ського Руслана Михайловича, 14.06.1975 р.н., заре-
єстрований: с. Дубечне, вул. Радянська, (5,6)
Старовижівський р-н, Волинська область, як відпо-
відача по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості, розгляд якої відбу-
деться 01.12.2015 р. о 10 год. 00 хв.

У разі неможливості прибути в судове засідання
на вказану дату — резервна дата розгляду справи о
10 год. 00 хв. 04.12.2015 р.

Голова суду Л.О. Кошелюк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Степанова Миколу Костянтиновича,
13.12.1968 р.н., останнє відоме місце проживання якого:
Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, буд. 23,
кв. 84, в судове засідання по цивільній справі 
№ 428/7972/15ц за позовною заявою Публічного акціонер-
ного товариства «Приватбанк» до Степанова Миколи Кос-
тянтиновича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, яке відбудеться 01.12.2015 р. о 13.00 год. за
адресою: 93400, м. Сєвєродонецьк, вул. Леніна, 19.

У разі неявки відповідача 01.12.2015 р. о 13.00 год. до
Сєвєродонецького міського суду Луганської області справа
розглядатиметься за наявними в справі доказами у відпо-
відності до ст. 224 ЦПК України.

Суддя Олійник В.М.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 25 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська 0    -5         0    +5
Житомирська 0    -5         0    +5
Чернігівська 0    -5       -1    +4
Сумська 0    -5       -1    +4
Закарпатська -5  -10      +1    +6
Рівненська -1    -6         0    +5
Львівська -6  -11       -1    +4
Івано-Франківська -5  -10       -1    +4
Волинська -1    -6         0    +5
Хмельницька -1    -6         0    +5
Чернівецька -3    -8       -1    +4
Тернопільська -4    -9         0    +5
Вінницька 0    -5         0    +5

Oбласть Нiч          День
Черкаська 0      -5        0    +5
Кіровоградська +1      -4        0    +5
Полтавська 0      -5        0    +5
Дніпропетровська +2      -3        0    +5
Одеська 0     +5      +4    +9
Миколаївська 0     +5      +4    +9
Херсонська +1     +6      +4    +9
Запорізька +1     +6      +4    +9
Харківська +1      -4        0    +5
Донецька -1     +4      +1    +6
Луганська +2      -3        0    +5
Крим +1     +6   +10  +15
Київ 0      -2      +3    +5

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Книжка  
як найкраща пам’ять

Валерій МЕЛЬНИК,
«Урядовий кур’єр»

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ! На Волині побачила світ книжка-
пам’ять про земляків, які віддали свої життя за незалежність
і територіальну цілісність  нашої держави. Морально важку,
але вкрай потрібну для держави і суспільства роботу взяли
на себе краєзнавці Олександр Дем’янюк та Геннадій Гулько.
Написаний ними твір має красномовну назву —«Волинський
пантеон: Схід-2014».

Гірка трагедія під Волновахою, в якій враз розвіяли леген-
ду про єдине походження і братство українського та росій-
ського народів навчені на чеченському та інших народах
«брати» наші менші — московіти… Бої за Савур-Могилу…
Луганський аеропорт… Трагедія Іловайська, яка красномов-
ніше будь-яких слів показала справжнє лице путінського ре-
жиму, що дедалі активніше нині відроджує сталінізм… Авто-
ри книги підрахували, що в боях з російським ворогом та до-
морощеними сепаратистами загинули 105 волинян. А доля
десятків тих, хто зі зброєю в руках пішов захищати власну
землю,  ще й досі не відома.

— Аби навіки залишилися в нашій пам’яті та на скрижалях
слави для прийдешніх поколінь імена Олександра  Абрамчу-
ка, Рустама Хамраєва, Миколи Бондарука, Івана Гані, Мико-
ли Королька, Олескандра Сивого, Сергія Шостака та десят-
ків їхніх бойових побратимів, і створено «Пантеон», — роз-
повів Геннадій Гулько. — Ці нинішні герої на перший заклик
Вітчизни піднялися на її оборону. Їхню військову долю ми, як
військові історики, порівнюємо  з долею героїв Крут, трьох-
сот козаків, що затримували ворога під Берестечком, вояків
УПА, які ціною власних життів вели боротьбу з тоталітарним
режимом і творили підвалини сучасної Української держави.

Книжка подає кольорові портрети наших героїв, їхні корот-
кі біографічні відомості, опис їхніх подвигів та бібліографіч-
ний перелік з публікаціями, які розповідають про цих воли-
нян.

Видання «Пантеону» стало можливим завдяки патріотизму
справжніх волинських бізнесменів на чолі з талановитим уп-
равлінцем Петром Пилип’юком, які вже не перший рік фінан-
сують потреби благодійного фонду «Волинь-2014». За час
війни вони вже надали українській армії допомоги на десятки
мільйонів гривень. А тепер профінансували і цю сповнену
гіркотою втрати книжку. Вона вже не лише поповнила біб-
ліотеки, а й на вічне зберігання лягла у сховища державних
музейного та архівного фондів.

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

НЕВІДКЛАДНА ВИМОГА.
Заява Всесвітнього антидопінго-
вого агентства  про Україну не

означає дискваліфікації україн-
ських спортсменів, кажуть у Мі-
ністерстві молоді та спорту. Як ві-
домо, раніше нашу країну назва-
ли однією з шести, чиє антидопін-
гове агентство не відповідає ко-

дексу ВАДА. Заява ВАДА прозву-
чала на тлі тимчасової дисквалі-
фікації російських атлетів через
звинувачення у систематичних
порушеннях. Крім України та Ро-
сії, у переліку порушників кодексу

Всесвітнього антидопінгового
агентства  опинилися Андорра,
Аргентина, Болівія та Ізраїль.

Ці країни не змогли надати ви-
черпну інформацію на запит 
ВАДА.  Крім того, Україна, Болівія
та Аргентина, як кажуть у агент-
стві, використовували неакреди-
товані лабораторії, що супере-
чить кодексу, повідомляє Бі-Бі-Сі. 

«Звертаємо увагу спортивної
спільноти та ЗМІ, що в жодному
разі не йдеться про дискваліфіка-
цію чи будь-які інші санкції сто-
совно нашої держави. Йдеться
про тривалий робочий та природ-
ний процес приведення антидо-
пінгової діяльності в Україні до
стандартів та норм ВАДА», —
сказано в заяві міністерства.

Там додають, що поки що ук-
раїнських спортсменів на допінг
тестують лише у сертифікованих
ВАДА-лабораторіях в Австрії, Ні-
меччині, Швейцарії та Польщі.

У міністерстві кажуть, що вар-
тість створення антидопінгової
лабораторії, яка б відповідала ви-
могам Всесвітнього антидопінго-
вого агентства, становить від 2
до 5 мільйонів євро. І  сподіва-
ються, що уряд надасть ці гроші.

Час гармонізувати антидопінгове законодавство 

Два склади — 
не розкіш для лідера
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Команди європейського рівня 
мають виховувати довгу лаву виконавців

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Сьогодні матчем «Порту»
— «Динамо» українські

клуби розпочинають черго-
вий єврокубковий тур, а ми-
нулими вихідними на фут-
больних полях України від-
булися поєдинки 15-го туру
чемпіонату країни серед 
команд Прем’єр-ліги, у якому
лідери перегонів здобули пе-
реконливі перемоги, висту-
паючи напіврезервними скла -
дами. Тренери дали змогу
відпочити лідерам і передов-
сім гравцям національної
збірної, справедливо завва-
живши, що команди такого
класу мають використовува-
ти значно більше виконавців.
Резервісти «Динамо» і «Шах-
таря» із завданням впоралися
на загальні 7:0. 

Тим часом гра в Одесі між
«Чорноморцем» і «Дніпром»,
хоч і  проходила з ігровою та
територіальною перевагою
гостей, які мали безліч мо-
ментів,  аби відкрити рахунок,
завершилася нульовою нічи-
єю. Тож луганській  «Зорі»
завдяки реалізованому в дру-
гому таймі пенальті  і перемо-
зі  над місцевим «Металістом»
вдалося зрівнятися з дніпро-
петровцями за набраними оч-
ками: боротьба за бронзові
нагороди  першості  може бу-
ти не менш цікавою за зма-
гання підопічних Сергія Реб-
рова і Мірчі Луческу.

З перших хвилин харків-
ської зустрічі  ініціативою за-

володіла луганська команда.
Колектив Юрія Вернидуба
час від часу непогано комбі-
нував поблизу воріт Худжа-
мова і створив у першій поло-
вині зустрічі два гольових мо-
менти. Однак м’яч після уда-
ру Караваєва у результаті
м’якої передачі Каменюки з
лівого флангу знайшов стій-
ку, а в другому епізоді після
зрізки Довгого команду виру-
чив Худжамов.

У перерві наставник «Зорі»
зробив заміну, випустивши
на поле Любеновіча замість
Ліпартії. Швидкості коман-
дним діям луганчан це не до-

дало, але саме досвід цього
півзахисника забезпечив 
команді гостей важку пере-
могу в Харкові. На 68-й хви-
лині після чергового навісу до
володінь «Металіста» Рудика
в боротьбі порушив правила,
арбітр відправив гравця хар-
ківського клубу на передчас-
ний відпочинок і призначив
11-метровий удар. Любеновіч
упевненим ударом з точки
розвів м’яч і голкіпера по різ-
них кутах воріт.

Не встигла «Зоря» відсвят-
кувати взяття воріт хар-
ків’ян, як склади команд ви-
рівнялися: на 72-й хвилині

Каменюка грубо зіграв високо
піднятою ногою проти Прийо-
мова і тепер пропустить на-
ступний матч. У таких умовах
підопічні Олександра Севідо-
ва мали шанс організувати
фінальний штурм воріт «Зо-
рі», аби вирвати бодай нічию.
Однак аутсайдерові чемпіо-
нату не вистачило на це сил,
повідомляє офіційний сайт
ФФУ.  А головний інформа-
ційний ресурс луганської
«Зорі»  наводить слова голов-
ного тренера команди Юрія
Вернидуба: «Хотілося б, щоб
гра була цікавішою. Можли-
во, тому, що в цьому трену-
вальному циклі не було сімох
наших збірників. У них, га-
даю, пішло дуже багато емо-
цій на матчі зі Словенією. Це
не той чинник, який мав
вплинути на гру. Однак було
видно, що бракує агресії. 

ТАБЛО «УК»
Прем’єр-ліга. 15-й тур
Металіст — Зоря — 0:1
Гол: Любеновіч (69, пен.)
Металург — ФК Олександрія — 0:2 
Голи: Запорожан (73 пен.), Іздеб-
ський (80 авт.)
Сталь — Карпати — 1:1 
Голи: Адамюк (25) — Гуцуляк (57)
Чорноморець — Дніпро — 0:0
Олімпік — Динамо — 0:3
Голи: Мораес (25), Гармаш (45+1),
Гусєв (70, пен.)
Шахтар — Волинь — 4:0
Голи: Марлос (19, 38), Ісмаїлі (32),
Гладкий (67)
Ворскла — Говерла — 2:1
Голи: Шиндер (23, 50) — Сергійчук
(19)
Турнірний стан лідерів: 1. Шахтар —
37; 2. Динамо — 37; 3. Дніпро —28;
4. Зоря — 28; 5. Ворскла — 22; 6.
Волинь — 21; 7. Карпати — 18.
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