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КУРСИ ВАЛЮТ/БАнКІВСЬКІ МЕТАЛИ  встановлені національним банком України на 15 липня 2016 року
USD 2479.8021 EUR 2766.7152 RUB 3.9005 / AU 328226.61 AG 5021.60 PT 270546.41 PD 158707.33

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

Міністр соціальної політики про залякування населення  
неправдивою інформацією про систему субсидій 

Рятівний десант прямує до серця
УНІКАЛЬНО. В Україні зроблено кілька вдалих ендоваскулярних замін мітрального клапана 

Тетяна МОІСЕЄВА, 
«Урядовий кур’єр» 

Крихітний катетер цілеспря-
мовано повзе стегновою ар-

терією. Він несе до серця щось 
схоже на красивий ажурний 
парашутний купол — штучний 
мітральний клапан. Коли кате-
тер дістанеться лівого шлуноч-

ка серця, клапан від’єднається 
від катетера і розкриється в по-
трібному місці — інтернаціо-
нальна команда лікарів з Ні-
меччини, Франції, Канади та 
України оперує пацієнта в ки-
ївському Центрі дитячої карді-
ології та кардіохірургії.

Революційне ноу-хау — біо-
протез для протезування мі-

трального клапана — лаконіч-
не й якось навіть вишукане. 
За фасадом простоти — висо-
кі технології й багаторічна до-
слідницька робота науковців 
на чолі з блискучим німець-
ким кардіохірургом Рюдігером 
Ланге. 

25 квітня в Україні зроби-
ли першу у світі вдалу ендо-

васкулярну заміну мітраль-
ного клапана людини, про-
оперувавши 66-річного чо-
ловіка. На початку цього тиж-
ня команда професора Лан-
ге, керівника кардіохірургіч-
ної клініки в М юнхенському 
центрі серця, разом із україн-
ськими колегами успішно про-
вели ще дві. 

Робота мітрального — голов-
ного — клапана  починає давати 
збій з віком, наприклад унаслі-
док атеросклерозу. Він зношу-
ється, внаслідок чого кров по-
гано циркулює. На сьогодні йо-
го «ремонтують», розтинаючи 
грудну клітку, зупиняючи 
серце й застосовуючи апа-
рат штучного кровообігу.
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Верховна Рада 
дієздатна. І збереться 
за першої потреби

ЗАСЛУЖЕНІ КАНІКУЛИ. Голова Верховної Ради Андрій Па
рубій заявив, що український парламент працює і є дієздатним, 
і лише за останню, четверту сесію, ухвалив близько 450 ак
тів. Про це він зазначив, закриваючи нинішню сесію ВР, пові
домляє Укрінформ.

«Нагадаю, тільки цього липневого тижня, коли всі говорили, 
що депутатів не буде в залі і не буде кому голосувати, у вівто
рок ми ухвалили 12 рішень, у четвер — 16. Це ілюстрація діє
здатності парламенту, це наша відповідь агресору в тому чис
лі», — наголосив А. Парубій.

За словами спікера, Верховна Рада сьогодні ухвалює необ
хідні закони, в тому числі й для оборонної сфери, боротьби з 
корупцією тощо. Голова ВР наголосив, саме ефективна робота 
парламенту свідчить про поразку «плану Б» Кремля, відповід
но до якого Росія планувала провести дестабілізацію внутріш
ньополітичної ситуації всередині нашої держави. 

Голова Верховної Ради висловив сподівання, що в разі по
треби парламент легко збереться на позачергову сесію.
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ЦИТАТА ДНЯ

АНДРІЙ РЕВА:

ЦИФРА ДНЯ

3,7 млрд грн    
становить сума контрактів на купівлю 
озброєння й техніки, які  Міністерство 

оборони уклало у 2016 році

«Випалювати газ 

до рівня призначеної 

субсидії не лише 

безглуздо, 

а й невигідно».

Річки отруєно, 
а винуватих не знайдено?

ТРАГЕДІЯ

Жахливий 
терористичний акт 
стався у французькій 
Ніцці. Серед загиблих 
є громадянин України

Співак Ігор Грохоцький 
розповів, чому спорт змінив 
на музику та що принесли 
перемоги на «Голосі» й 
міжнародному конкурсі в Баку

СУбОТНІ зУСТРІчІ

5
РЯТУЙМО! Дослідження Держекоінспекції свідчать, 
що купатися і ловити рибу в багатьох наших водоймах 
небезпечно



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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В провадженні Апеляційного суду Сумської області знаходиться цивільна справа 
№ 591/6938/15-ц, провадження № 22-ц/788/880/16 за апеляційною скаргою законного
представника Пирожка Володимира Сергійовича та Пирожка Кирила Сергійовича – Пи-
рожок Юлії Олексіївни на заочне рішення Зарічного районного суду м. Суми від 10 лю-
того 2016 року у справі позовом Сафронова Віктора Миколайовича до Сумської міської
ради, треті особи: Перша Сумська державна нотаріальна контора Сумської області, Фе-
дорченко Оксана Вікторівна, Ткаченко Людмила Миколаївна, про визнання права влас-
ності на 1/2 частину квартири в порядку спадкування.

Апеляційний суд Сумської області відповідно до ч. 9 ст.74 ЦПК України викликає до
суду Ткаченко Людмилу Миколаївну, останнє відоме місце проживання якої: м. Суми,
вул. Сумсько-Київських Дивізій, буд. 50, кв. 33, як третю особу по справі на 21 липня
2016 року на 10 годину 30 хвилин. Судове засідання відбудеться в приміщенні Апеля-
ційного суду Сумської області, що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Герасима
Кондратьєва, 28. У разі неявки третьої особи Ткаченко Людмили Миколаївни в дане
судове засідання справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя С. Г. Хвостик

Подільський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Плотниць-
кого Ігоря Венедиктовича, 24.06.1964 року народження, (останнє відоме
місце проживання: м. Луганськ, вул. Шевченка, 4, кв. 69) у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 332 КК України у судове
засідання, яке відбудеться 20 липня 2016 року о 12 год. 10 хв. Явка до суду
є обов’язковою. При собі необхідно мати паспорт або документ, який по-
свідчує особу.

Слухання кримінального провадження відбудеться в приміщенні Поділь-
ського районного суду м. Києва за адресою: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21,
зал № 5, каб. 28 під головуванням судді Павленко О. О.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за
відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Кос-
тянтинівка, Донецької області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну
справу за позовом Моторного (транспортного) страхового бюро України до
Родіміної Н. В. про відшкодування в порядку регресу витрат, пов’язаних з
виплатою страхового відшкодування. Відповідачка у цивільній справі 
№ 233/1759/16-ц Родіміна Наталія Володимирівна, зареєстрована за адре-
сою: Донецька область, м. Макіївка, кв-л Гвардійський, 11/101 викликається
у судове засідання об 11.00 год. 21.07.2016 року. Розгляд зазначеної ци-
вільної справи відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного
суду Донецької області (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Деснянський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Перешивайлова Павла Олександровича в су-
дове засідання, яке відбудеться 10.08.2016 року о 10.30
год. за адресою: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 
№ 39, для розгляду цивільної справи за позовом Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Альянс Україна»
до Перешивайлова Павла Олександровича про відшко-
дування в порядку регресу витрат, пов’язаних з випла-
тою страхового відшкодування.

В разі неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутністю за наявними в ній доказами.

Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 39.
Суддя Н. Г. Таран

Львівське відділення Антимонопольного комітету
України оприлюднює інформації про прийняті рі-
шення (розпорядження): 

30.05.2013 № 97 – ФОП Світенок Б. Є.
(2108305233) (штраф 5 000 грн.)    

05.09.2013 № 224 – ФОП Новосельський А. І.
(2664603479) (штраф 1 000 грн.)

18.10.2013 № 268 – ТзОВ «Фаворит Престиж»
(35620723) (штраф 2 000 грн.)

18.10.2013 № 269 – ТзОВ «Фаворит Престиж»
(35620723) (штраф 2 000 грн.)

22.11.2013 № 306 – Пришляк М. С. (2640318813)
(штраф 500 грн.) 

02.04.2015 № 29 р/к - ТзОВ «Донмакмет»
(33711970) (штрафи 3 000 грн.)

15.05.2015 № 35 р/к - ТзОВ «Промекоінвест»
(36732581) (штраф 2 500 грн.)

11.06.2015 № 41 р/к - ТзОВ «Галич сервіс авто-
транс» (38350341) (штраф 68 000 грн.)

06.11.2015 № 61 р/к - ТзОВ «Донмакмет»
(33711970) (штраф 68 000 грн.)

ТзОВ «Об’єднаний торговий дім «Безпека руху»
(38062545):

20.11.2015 № 67 р/к – (штраф 50 000 грн.)  
20.11.2015 № 68 р/к – (штраф 50 000 грн.)
20.11.2015 № 69 р/к – (штраф 50 000 грн.)  
20.11.2015 № 70 р/к – (штраф 25 000 грн.)  
ТзОВ «Центріндустрія» (37143654):
20.11.2015 № 67 р/к – (штраф 40 000 грн.)
20.11.2015 № 68 р/к – (штраф 40 000 грн.)
20.11.2015 № 69 р/к – (штраф 40 000 грн.)
20.11.2015 № 70 р/к – (штраф 15 000 грн.)
20.11.2015 № 71 р/к – ТзОВ «Сучасні фрікційні

системи» (35847801) (штраф 68 000 грн.), ТзОВ
«Торговий дім «Енергетичне машинобудівництво»
(32852583) (штраф 68 000 грн.); 

18.12.2015 № 86 р/к – ТзОВ «Українська перевізна
компанія» (36306463) (штраф 10 000 грн.), ТзОВ
«Торговий дім «Укртранс» (34747054) (штраф
15 000 грн.);

18.12.2015 № 87 р/к – ФОП Фіалковський І. І.
(2663712575) (штраф 3 000 грн., зобов’язання при-
пинити порушення);

29.01.2016 № 3 рп/к – ТзОВ «Мібс - Харків ЛТД»
(36592692);

24.12.2015 № 90 р/к, від 29.01.2016 № 3 рп/к –
ТзОВ «Мібс - Львів ЛТД» (36051070) (штраф 40 000
грн.);

18.03.16 № 3 р/к – ОСББ «І. Сірка» (37693814)
(штраф 17 грн., зобов’язання подати інформацію);

31.03.16 № 8 р/к - ФОП С. Дорош (2167520102)
(штраф 1 000 грн.).

ОГОЛОШЕННЯ
До уваги громадянина

Павленка Ігоря Сергійовича
власника земельної ділянки, яка розташована за межами населеного пункту 

на території Бузівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області!

Планом заходів на 2006 – 2010 роки щодо реалізації енергетичної стратегії України на період до 2030 року, затвердженим роз-
порядженням Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 № 436-р «Про затвердження плану заходів на 2006-2010 роки щодо реа-
лізації Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» та «Схемою розвитку ОЕС України на 2010 рік з перспективою до
2015 року» та іншими відповідними Урядовими програмами, планами і переліками заходів, спрямованими на економічний і со-
ціальний розвиток держави та на забезпечення енергетичної і національної безпеки України в цілому, передбачено реалізацію
проектів будівництва стратегічних системоутворюючих магістральних енергетичних об’єктів, у тому числі проекту «Лінії електро-
передачі 750 кВ для видачі потужностей Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій: ПС 750 кВ Київська з заходами
повітряних ліній  330 – 750 кВ», до складу якого входить будівництво заходів повітряних ліній напругою 330 кВ Новокиївська –
Сєвєрна на ПС 750 кВ «Київська» (далі – заходи ПЛ 330 кВ Новокиївська – Сєвєрна на ПС 750 кВ «Київська»).

Замовником проектування та будівництва вказаних стратегічних системоутворюючих магістральних енергооб’єктів для сус-
пільних потреб визначено державне підприємство «Національна енергетична компанія «Укренерго» (далі – ДП «НЕК «Укренерго»).

На підставі розробленої та погодженої в установленому порядку відповідної документації із землеустрою, відповідно до статей
122, 123, 146, 147 і 149 Земельного кодексу України, Закону України від 17.11.2009 № 1559-VI «Про відчуження земельних ділянок,
інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.10.2014 №1061-р «Про вилучення та надання земельних
ділянок у постійне користування із зміною їх цільового призначення, погодження зміни цільового призначення земельних ділянок
лісогосподарського призначення державної власності», розпорядження Київської ОДА від 22.12.2014 №455 «Про вилучення та
надання земельних ділянок у постійне користування державному підприємству «Національна енергетична компанія «Укренерго»
зі зміною їх цільового призначення»,  розпорядження Київської ОДА від 22.12.2014 №456 «Про заходи щодо викупу або приму-
сового відчуження земельних ділянок, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з
мотивів суспільної необхідності, з подальшим їх наданням у постійне користування ДП «НЕК «Укренерго» прийнято розпоряд-
ження голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації від «20»  листопада 2015 № 673 «Про викуп або примусове
відчуження земельних ділянок, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для суспільних потреб чи з мотивів
суспільної необхідності з подальшим наданням цих земельних ділянок у постійне користування ДП «НЕК «Укренерго» із зміною
їх цільового призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська – Сєвєрна
на ПС 750 кВ «Київська» зі змінами від «18» квітня 2016 № 276 «Про внесення змін до розпорядження голови Києво-Святошин-
ської райдержадміністрації від 20.11.2015 №673». 

З метою вжиття у визначеному законодавством порядку заходів щодо:
- викупу або примусового відчуження приватних земельних ділянок (їх частин) для суспільних потреб чи з мотивів суспільної

необхідності з подальшим їх наданням (передачею) у постійне користування ДП «НЕК «Укренерго» для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська – Сєвєрна на ПС 750 кВ «Київська»;

- укладання договорів з ДП «НЕК «Укренерго» на встановлення земельного сервітуту на право обмеженого строкового ко-
ристування чужими земельними ділянками (їх частинами) для прокладання (будівництва) та експлуатації заходів ПЛ 330 кВ Но-
вокиївська – Сєвєрна на ПС 750 кВ «Київська»;

- визначення розмірів та узгодження порядку відшкодування землевласникам збитків, які будуть заподіяні внаслідок будів-
ництва заходів ПЛ 330 кВ Новокиївська – Сєвєрна на ПС 750 кВ «Київська»,

для проведення переговорів щодо вищезазначених порушених питань Києво-Святошинська районна державна адміністрація
та ДП «НЕК «Укренерго» просять Вас звернутись (особисто чи уповноваженим Вами особам, письмово (поштою, факсом, на 
E-mail) чи у телефонному режимі) за нижченаведеними адресами та надати свої контактні дані:

Києво-Святошинська Відокремлений підрозділ «Центральна
районна державна електроенергетична система» державного
адміністрація підприємства «Національна енергетична
(Києво-Святошинська компанія «Укренерго» (Центральна ЕС)
РДА) 

03115, 01032,
м. Київ, м. Київ,
пр. Перемоги, 126 вул. Симона Петлюри, 27,
тел. +38 (044) 454-47-17 тел.: +38 (044) 239-18-22
e-mail: zagvid@ks-rda.gov.ua +38 (044) 249-18-25

факс: +38 (044) 239-43-78
E-mail: rdc@rdc.centre.energy.gov.ua

oks@rdc.centre.energy.gov.ua

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання як відповідача Надоленка Олега Геннаді-
йовича у цивільній справі № 522/9040/16-ц за позовом
Надоленко Світлани Валеріївни до Надоленка Олега Ген-
надійовича про надання дозволу на виїзд за кордон не-
повнолітньої дитини без згоди батька. Судове засідання
відбудеться 27 липня 2016 року о 14.00 годині в залі су-
дових засідань № 223 Приморського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса. вул. Балківська, 33. В
разі неявки відповідача в судове засідання суд розгля-
датиме справу за його відсутністю, а також суд зо-
бов’язує повідомити про причини такої неявки.

Суддя С. О. Погрібний

Іванівський районний суд Херсонської області викликає
відповідачку Мельник (Маламон) Валентину Євгенівну, ос-
таннє відоме місце проживання: Херсонська область, Іванів-
ський район, с. Новомиколаївка, вул. Гагаріна, 11, у судове
засідання, яке відбудеться 22 липня 2016 року о 09 годині
30 хвилин та 29 липня 2016 року о 14 годині 00 хвилин у
приміщенні Іванівського районного суду Херсонської області
за адресою: смт Іванівка, Іванівський район, Херсонська об-
ласть, вулиця Іванівська (Стаханова), 34, у цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Мельник (Маламон) Валентини
Євгенівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Голова суду В. І. Крисанова

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
відповідача: 

- Багрій Віталія Олександровича, 02.02.1988 року народ-
ження, що зареєстрований за адресою: Луганська область, По-
паснянський район, с. Комишуваха, вул. Петровського, буд. 156
- у судове засідання по цивільній справі № 423/1546/16-ц за по-
зовом Публічного Акціонерного Товариства КБ «Приват Банк»
про стягнення заборгованості за кредитним договором, що від-
будеться 21 липня 2016 року о 14 год. 00  хв. в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6,
каб. № 7 (1 поверх).

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

Суддя А. В. Архипенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна справа № 2/243/2610/2016
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бородіної Тетяни Володимирівни, Бородіна Євгена Станіславовича про
стягнення заборгованості за кредит призначена до розгляду на 26.07.2016 р. о 08.30 год., запасна дата
29.07.2016 р. о 13.30 год.

Явка відповідачів Бородіної Тетяни Володимирівни, 05.10.1973 року народження, Бородіна Євгена
Станіславовича, 08.08.1969 року народження, які зареєстровані за адресою: м. Горлівка Донецької обл.,
вул. Пушкінська, 80/65, обов’язкова.

У разі неявки до судового засідання справа буде розглянута без вашої участі з винесенням заочного
рішення. При собі мати паспорт.

Суддя Руденко Л. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що цивільна справа 
№ 2/243/2611/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Федорцової Тетяни Анатоліївни про стягнення
заборгованості за кредит призначена до розгляду на 26.07.2016 р. о 08.00 год. (запасна дата
29.07.2016 р. на 13.00 год.).

Явка відповідачки Федорцової Тетяни Анатоліївни, 12.02.1971 року народження, зареєстрованої
за адресою: м. Горлівка Донецької обл., вул. Брускіна, б. 10, кв. 11, є обов’язковою.

У разі неявки до судового засідання справа буде розглянута без вашої участі з винесенням за-
очного рішення. При собі мати паспорт.

Суддя Руденко Л. М.

19.07.2016 року о 10.30 годині у при-
міщенні Новоайдарського районного
суду Луганської області буде слухатись
цивільна справа № 419/1583/16-ц,
№2/419/250/2016 р. за позовом Коробки
Юрія Григоровича до ТОВ «Лізингова Ком-
панія «ІГК» про захист прав споживача.

Суддя Л. Д. Добривечір

Богунський районний суд м. Житомира
(м. Житомир, м-н Соборний, 1) викликає
як відповідача Лазаренка Сергія Геннаді-
йовича в судове засідання, яке відбу-
деться 21 липня 2016 року о 14 год. 30 хв.
у залі судових засідань 2-Б-4, по справі за
позовом Лазаренко Наталії Петрівни до
Лазаренка Сергія Геннадійовича, третя
особа: Опікунська рада при виконавчому
комітеті Житомирської міської ради, про
позбавлення батьківських прав.

В разі неявки в судове засідання
справа буде розглянута у вашу відсут-
ність.

Суддя І. Г. Перекупка

Корольовський районний суд м. Жито-
мира викликає Ашихіна Сергія Олександро-
вича, останнє відоме місце проживання: 
м. Житомир, як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі (№296/3419/16-ц)
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Аши-
хіна Сергія Олександровича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи відбудеться о 09 год.
40 хв. 20 липня 2016 року в приміщенні
Корольовського районного суду м. Жито-
мира за адресою: м. Житомир, майдан
Соборний, 1, каб. 208.

Суддя Адамович О. Й.

Заводський районний суд м. Мико-
лаєва викликає відповідачку Жорж Жанну
Віталіївну за позовом Філіппова Сергія
Христофоровича про визнання особи
такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, на 19.07.2016
року об 11 год. 00 хв. у каб. № 17 Завод-
ського районного суду м. Миколаєва по
вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відпові-
дачка вважається повідомленою про час
і місце розгляду справи і у разі неявки
справа може бути розглянута за її відсут-
ності.

Суддя С. В. Щербина

Дніпровський районний суд м. Києва
повідомляє Туфан Кераметтіна, що 22
липня 2016 року о 08 годині 30 хвилин
Дніпровським районним судом м. Києва
за адресою: м. Київ, вул. Сергієнка, 3, каб.
39, буде розглядатись цивільна справа 
№ 755/6208/16-ц за позовною заявою На-
заренко Анастасії Олександрівни до
Туфан Кераметтіна про розірвання
шлюбу, як відповідача, останнє відоме
місце проживання відповідача: вул. Сер-
гієнка, 21, кв. 8, м. Київ.

У випадку неявки в судове засідання
справа буде розглянута у вашу відсут-
ність.

Суддя В. П. Катющенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької
області (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Гриненко Р. І., Гриненко Г. Б. про
стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Гриненко Галина Бори-
сівна (адреса, вказана у позові: Луганська обл.,
Попаснянський р-н, с. Комишуваха, вул. По-
штова, 19) та Гриненко Руслан Іванович (м. Бах-
мут (Артемівськ), вул. Ціолковського, 6/140)
викликаються на 22.07.2016 року на 10 год. 40
хв. до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запе-
речення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачів вони повинні повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у їх відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Токмацький районний суд Запорізької області

викликає в судове засідання, яке відбудеться 19

липня 2016 року о 13.30 годині в приміщенні

Токмацького районного суду Запорізької об-

ласті, Савченка Анатолія Івановича як відпові-

дача в цивільній справі № 328/2393/16-ц за

позовом ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку»

до Савченка Анатолія Івановича про стягнення

заборгованості.

Суддя Курдюков В. М.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Гончарова Андрія Володимиро-
вича на судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України (МТСБУ) до Гончарова Ан-
дрія Володимировича про відшкодування в порядку
регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області
20.07.2016 р. о 10.00 год. за адресою: смт Марківка,
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області. У разі не-
явки в судове засідання суд розглядатиме справу
без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. Е. Дідоренко

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Лапко Тетяни Григорівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором у
розмірі 54429,24 гривень.

Відповідач Лапко Т. Г. викликається до каб. № 18
суду на 21 липня 2016 року на 08 годину 00 хвилин
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відпо-
відача справа буде розглянута у її відсутності за
наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
У провадженні Слов’янського міськрайонного суду у Донецькій області (84112,

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2, тел. (0626)-66-42-55) знаходиться кри-
мінальне  провадження № 4201405000000473 (справа № 1-кп/243/788/2015) за
обвинуваченням Давиденка Олександра Анатолійовича за ст. ст. 258-3 ч. 1, 367
ч. 2 КК України.

Слов’янський міськрайонний суд викликає обвинуваченого Давиденка
Олександра Анатолійовича, який зареєстрований за адресою: вул. К. Маркса,
23/23, м. Слов’янськ, Донецької області, у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 20 липня 2016 року о 09.00 год. у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний захід у вигляді
тримання під вартою, не прибув за викликом у судове засідання, суд відкладає
судовий розгляд, призначає дату нового засідання і вживає заходів до забез-
печення його прибуття до суду. Суд також має право постановити ухвалу про
привід обвинуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового стяг-
нення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК України та здійснити
спеціальне судове провадження.
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оголошення
У провадженні Бердянського міськрайонного суду 

Запорізької області знаходиться цивільна справа за 
№ 310/7112/15-ц за позовом Пишмінцева Георгія Дмит-
ровича до Захарова Антона Вілленовича, Тунік Сарії Гіль-
фанівни, Туркіної Марії Олександрівни, Туркіна Юрія
Федоровича, Бурлакова Федора Федоровича, Бутенко
Сергія Миколайовича, Шукшиної Зінаїди Валентинівни,
Шукшина Олександра Васильовича, Клюшніченко Світ-
лани Геннадіївни, Бойцман Наталії Валерівни, Пишмін-
цева Дмитра Георгійовича, територіальної громади 
м. Бердянська в особі Бердянської міської ради про
виділ нерухомого майна, визнання права власності на
цілий об’єкт нерухомості, визначення порядку користу-
вання земельною ділянкою. Судовий розгляд справи
призначено на 22 липня 2016 року о 09 год. 30 хв. в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою:
Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64,
каб. 501 тел. (код 06153) 3-63-75. Суддя Петягін В. В.

Суд викликає Захарова Антона Вілленовича, Тунік
Сарію Гільфанівну, Туркіну Марію Олександрівну, Тур-
кіна Юрія Федоровича, Бурлакова Федора Федоровича,
Бутенко Сергія Миколайовича, Шукшина Олександра Ва-
сильовича, Клюшніченко Світлану Геннадіївну, Бойцман
Наталію Валерівну, як відповідачів. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки справа розглядатиметься
за наявними матеріалами.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій об-
ласті (84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ
«ПриватБанк» про стягнення заборгованності до:

1. Відповідач Мірошніченко Каріна Дмитрівна, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька
обл., м. Слов’янськ, вул. Ком’яхова, буд. 44, кв. 19,
викликається 22 липня 2016 року о 08 год. 00 хв. до
суду для участі у розгляді справи по суті.

2. Відповідач Сідий Ігор Михайлович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. Василевського, буд. 14, кв. 134,
викликається 22 липня 2016 року о 08 год. 00 хв. до
суду для участі у розгляді справи по суті.

3. Відповідач Стрєлкова Наталія Анатоліївна, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька
обл., Слов’янський район, с. Привілля, вул. Куче-
ренко, буд. 52, викликається 22 липня 2016 року о
08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Дараган Ігор Анатолійович, останнє відоме місце
проживання: Київська обл., м. Яготин, вул. Суворова,
14, викликається до Яготинського районного суду
Київської області, як відповідач у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційною банку «ПриватБанк» до Дарагана Ігоря Ана-
толійовича про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться о 15 годині 45 хвилин 26
липня 2016 року в приміщенні суду за адресою: Ки-
ївська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 67. У разі
неявки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Ю. В. Бурзель

Балим (Олійник) Світлана Олександрівна, останнє ві-
доме місце проживання: Київська обл., м. Яготин, вул.
Переяслівська, 105, викликається до Яготинського 
районного суду Київської області як відповідач в цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційною банку «ПриватБанк» до Балим
(Олійник) Світлани Олександрівни про стягнення забор-
гованості. Судове засідання відбудеться о 16 годині 00
хвилин 26 липня 2016 року в приміщенні суду за адре-
сою: Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності, 67. У
разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Ю. В. Бурзель

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100 м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розгля-
дає цивільна справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Афанасенко Анатолія Омеляновича, про стягнення заборго-
ваності.

Відповідач у справі Афанасенко Анатолій Омелянович,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Українська, буд. 109, кв. 14 викликається на 20
липня 2016 року на 08 годину 00 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області пові-
домляє, що цивільна справа  № 2/243/2659/2016 за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Мажара Тетяни Анатоліївни про
стягнення заборгованості за кредит призначена до розгляду
на 22.07.2016 р. о 10.20 год., запасна дата 29.07.2016 р. о
08.00 год. за адресою суду: м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2 (2 поверх). Явка відповідача Мажара Тетяни Ана-
толіївни, 24.09.1961 року народження, зареєстрованої за
адресою: м. Горлівка, Донецької обл., вул. Безсонова, 35/56
є обов’язковою.

У разі неявки до судового засідання справа буде розгля-
нута без вашої участі з винесенням заочного рішення. При
собі мати паспорт.

Суддя Руденко Л. М.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська викли-
кає в відкрите судове засідання як відповідача по справі на
10.30 годину 29 серпня 2016 року Трофімова Романа Юрі-
йовича, останнє відоме місце реєстрації за адресою: Дніпро-
петровська область, м. Дніпродзержинськ, вул. М. Жукова,
7В-2 по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Акцент-Банк» до Трофімова Романа Юрійовича
про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбу-
деться під головуванням судді Замкової Я. В. у приміщенні
Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за ад-
ресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Три-
тузна, 166, 2 поверх, кабінет № 13.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опублікування
оголошення в пресі відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи. У разі його неявки справу
буде розглянуто за його відсутності.

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Кривулю Юрія Геннадійовича
(останнє відоме місце проживання: Полтавська об-
ласть, місто Кременчук, вулиця Республіканська, бу-
динок 87), як відповідача в судове засідання по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Кривулі Юрія Геннадійовича про стягнення забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 22 липня 2016 року
о 08 годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Полтавська область, м. Кременчук, вул. Красіна
(Троїцька), 37/49.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки відпо-
відача справу буде розглянуто за його відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Зоріна Д. О.

Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Кузіка Валерія Миколайовича, 01.11.1979 року народ-
ження, останнє місце проживання: вул. Гайдара, 9А, 
м. Чернівці, як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційного банку «ПриватБанк» до Кузіка Валерія
Миколайовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене о 09.15 год. 20 липня
2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафедральна
4, кабінет № 20.

До зазначеної дати суд пропонує відповідачу надати
заперечення на позов та докази на їх підтвердження.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи і у випадку його неявки в судове засідання
справа буде розглянута за його відсутності.

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

Суддя В. М. Чебан

Монастириський районний суд Тернопільської об-
ласті викликає як відповідачів Сурмачевського Ми-
рослава Романовича (останнє відоме місце
проживання якого: с. Горожанка, Монастириського
району, Тернопільської області), Вітика Віталія Пет-
ровича (останнє відоме місце проживання якого:
вул. Морозенка 1, кв. 117, м. Тернопіль), Сирника
Ореста Івановича (останнє відоме місце проживання
якого: вул. Садова 2, кв. 5, м. Монастириська, Тер-
нопільської області), Батіг Ірину Василівну (останнє
відоме місце проживання якої: с. Задарів, Монасти-
риського району, Тернопільської області), Гурино-
вича Василя Ярославовича (останнє відоме місце
проживання якого с. Горожанка, Монастириського
району, Тернопільської області) на судове засідання
у цивільних справах за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний Банк «ПРИВАТ-
БАНК» до Сурмачевського Мирослава Романовича
та Вітика Віталія Петровича про стягнення заборго-
ваності № 603/229/16-ц;

Сирника Ореста Івановича про стягнення забор-
гованості № 603/228/16-ц;

Батіг Ірини Василівни про стягнення боргу по кре-
диту № 606/176/16-ц;

Гуриновича Василя Ярославовича про стягнення
заборгованості № 603/331/16-ц, судовий розгляд
яких відбудеться 02 серпня 2016 року о 10 год. 30
хв. у приміщенні Монастириського районного суду
Тернопільської області за адресою: м. Монастири-
ська, вул. Шкільна 4.

Відповідачі можуть подати заперечення проти по-
зову із посиланням на докази, якими вони обґрун-
товуються. У випадку неявки відповідачів до суду
справи розглянуть по суті без них на підставі наяв-
них матеріалів.

Голова суду В. М. Іванчук

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідача Музику Миколу Івановича, 27 січня 1969 року
народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою:
вул. Заводська, 159/4, м. Болград, Одеська область, що
26.07.2016 року о 16.00 годині в залі судового засідання 
№ 4 Болградського районного суду Одеської області за ад-
ресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Серпня, № 192,
відбудеться судове засідання по цивільній справі 
№ 497/215/16-ц за позовом Музики Світлани Степанівни до
Музики Миколи Івановича про розірвання шлюбу.

Болградський районний суд пропонує відповідачу Музиці
Миколі Івановичу подати пояснення, заперечення та усі на-
явні у нього докази по справі особисто або через представ-
ника.

У разі неявки в судове засідання Музики Миколи Івано-
вича, справа може бути розглянута за відсутністю відпові-
дача та його представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області
викликає в судове засідання відповідача Товариство з об-
меженою відповідальністю «СФГ «Гермес» по цивільній
справі за позовом Зюзь Владислава Олександровича до Гав-
рилюк Наталії Мирославівни, ТОВ «СФГ «Гермес» про за-
хист права на оренду земельної ділянки, визнання
недійсним договору оренди земельної ділянки та скасування
державної реєстрації права оренди.

Судове засідання відбудеться о 08 год. 15 хв. 21 липня
2016 року в приміщенні П’ятихатського районного суду
Дніпропетровської області за адресою: 52100, м. П’ятихатки,
вул. Шевченка, 114 Дніпропетровської області, зал судових
засідань №2, суддя Митошоп В. М.

Явка до суду обов’язкова, роз’яснюємо, що відповідно до
ч. 9 ст. 74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення про
виклик, відповідач вважається повідомленим про час та
місце розгляду справи і в разі неявки відповідача в судове
засідання справа буде розглянута за наявними матеріалами
у вашу відсутність.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, Донецька область, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/4914/16-ц;
2/219/2621/2016 за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «ПРИ-
ВАТБАНК» до Литвиненко Олени Володимирівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Литвиненко Олена Володи-
мирівна (останнє відоме суду місце реєстрації за ад-
ресою: Донецька область, м. Бахмут, вул.
Леваневського, буд. 103, кв. 26) викликається 20
липня 2016 року на 15 годину 00 хвилин до суду,
каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

В провадженні Бориспільського міськрайонного суду пе-
ребуває цивільна справа №359/3962/16-ц за позовом Кози-
ренко Галини Іллівни до Каіпецького Вячеслава
Олександровича про звернення стягнення на предмет іпо-
теки.

У зв’язку з цим, суд викликає відповідача Каіпецького Вя-
чеслава Олександровича в судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 16 годині
00 хвилин 30 серпня 2016 року за адресою: м. Бориспіль,
вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
до Черепової Катерини Василівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі 219/5293/2016-ц Черепова Катерина Василівна,
2 листопада 1994 року народження, проживає за адресою, вказаною в
позовній заяві: Донецька область, м. Бахмут, вул. Червоноармійська (Ко-
вальська), 42/18, викликається на 20 липня 2016 року о 09 годині 15 хви-
лин до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці по справі пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити
суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність. 

Суддя Т. В. Давидовська

У Подільському районному суді м. Києва 18 серпня 2016

року об 11 год. 30 хв. під головуванням судді Богінкевич С. М.

буде розглядатись цивільна справа за позовом Савич Ірини

Олександрівни до Мельник Вікторії Вікторівни про відшко-

дування збитків завданих злочином.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у судове за-

сідання обов’язкова.

Втрачені свідоцтво
про право власності 

для прогулянкових суден 
та свідоцтво про право 

плавання під державним 
прапором України на судно

Buster XL s/n FI-FISB1718L213
з бортовим номером 

ua-2854-KV, видані на Манько
Олександра Анатолійовича,

вважати недійсними.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання
як відповідача Кушнір Віталія Вадимовича по цивільній справі 
№ 522/4924/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 01.08.2016 року об 11 годині 40 хви-
лин в залі судового засідання № 111 Приморського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33. В разі неявки відпо-
відача у судове засідання на вказану дату, справа буде розглянута за
його відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Приморський районний суд м. Одеси викликає в судове засідання
як відповідача Кадькаленка Миколу Миколайовича по цивільній справі
№ 522/5375/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 01.08.2016 року об 11 годині 30 хви-
лин в залі судового засідання № 111 Приморського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська. 33. В разі неявки відпо-
відача у судове засідання на вказану дату, справа буде розглянута за
його відсутністю.

Суддя А. В. Тарасов

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 29 липня
2016 р. о 14 годині 30 хвилин в залі засідань № 221 в приміщенні суду
за адресою: місто Одеса, вул. Балківська, 33 відбудеться слухання
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Куракова Олексія Бори-
совича про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевказаний час викликається як відповідач
Кураков Олексій Борисович. 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

Сватівський районний суд Луганської області викликає представника Ле-
нінської міської ради м. Луганськ як представника відповідача по цивільній
справі №426/1753/16-ц за позовом Потіха Дмитра Івановича до Ленінської
міської ради м. Луганськ про визначення додаткового строку для подання
заяви про прийняття спадщини, в судове засідання, яке відбудеться 26
липня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
вашої участі на підставі ст.ст. 169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Самарський районний суд м. Дніпропетровська, у зв’язку з розглядом ци-
вільної справи за позовною заявою Гербільського Олександра Юрійовича до
Шилової Ганни Юріївни, третя особа: Садове товариство «Любисток» про ви-
знання права власності на земельну ділянку викликає в судове засідання як
відповідачку Шилову Ганну Юріївну, яке відбудеться 28 липня 2016 року о
10 год. 00 хв. у приміщенні Самарського районного суду м. Дніпро по вул.
Електричній, 1-а в кабінеті № 216.

У разі повторної неявки в судове засідання без поважних причин суд буде
розглядати цивільну справу в заочному порядку.

Суддя А. О. Сухоруков

Бородянський районний суд Київської області по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства «Київобленерго» до
Бородулі Ігоря Івановича про стягнення коштів викликає до суду (ад-
реса: Київська область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) Боро-
дулю Ігоря Івановича, який проживає за останньою відомою адресою:
вул. Жовтнева, 2, с. Мигалки Бородянського району Київської області,
як відповідача на 7 вересня 2016 року о 14 годині 30 хвилин.

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

Макарівський районний суд Київської області викликає
за адресою: смт Макарів, вул. Димитрія Ростовського, б. 35,
на 26.07.2016 року о 14.00 годині відповідачів Ніколаєва
Олександра Вячеславовича та Лещенко Валентину Федо-
рівну по цивільній справі №370/3281/15-ц за позовом Афа-
насьєва Валентина Федоровича до Макарівської РДА,
Управління Держкомзему в Макарівському р-ні, Тимошенко
Наталії Василівни, Лісніченко Галини Василівни, Ніколаєва
Олександра Вячеславовича, Лещенко Валентини Федорівни
про усунення перешкод у здійсненні права власності.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Марченка Єгора Сергійовича, який мешкає
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Іл-
ліча, 14/13, по цивільній справі 2/431/783/16р за по-
зовом ПАТ «Універсал Банк» до Марченка Є. С. про
стягнення боргу, яке відбудеться 5 серпня 2016 року
о 16 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська 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. Форощук

Путивльський районний суд Сумської області викликає
як відповідача Шаповала Павла Сергійовича, останнє відоме
зареєстроване місце проживання: вул. Б.Хмельницького,
буд. 24, кв. 15, м. Тростянець Сумської області, у цивільній
справі за позовом Путивльської міської ради Путивльського
району Сумської області до Шаповала Павла Сергійовича
про стягнення збитків.

Судове засідання відбудеться 28.07.2016р. о 08.30 годині
в залі суду за адресою: Сумська область, м. Путивль, про-
спект Іоанна Путивльського, буд. 54.

В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя О. О. Толстой

Количева Ельміра Акперівна, 05.07.1985 р.н., викли-
кається як відповідачка в судове засідання з розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ «Державний ощадний
банк України» в особі філії - Луганського обласного уп-
равління AT «Ощадбанк» до Количевої Е.А., третя особа:
Фірма «АВК», про стягнення заборгованості на 8 годину
45 хвилин 26 липня 2016 року в Роменський міськра -
йонний суд Сумської області за адресою: бульвар Шев-
ченка, 14, м. Ромни, Сумська обл. Головуючий суддя
Шульга В. О.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дачка Количева Ельміра Акперівна вважається повідом-
леною про час і місце розгляду справи і у випадку
неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.
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Комунарський районний суд м.Запоріжжя викликає у
судове засідання Шантир Юрія Володимировича (ос-
таннє відоме місце реєстрації: Запорізька обл., м.Запо-
ріжжя, вул. Космічна, буд. 118-А, гурт.) як відповідача у
цивільній справі №333/2355/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Шантир Юрія Володимировича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин
04 серпня 2016 року в приміщенні Комунарського 
районного суду м.Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя,
вул. Європейська (Малиновського), буд. 7.

У разі неявки відповідача у справі буде ухвалено рі-
шення на підставі наявних у ній доказів. 

Суддя Варнавська Л. О.

Шевченківський  районний суд м. Запоріжжя ви-

кликає Веселова Костянтина Олександровича в су-

дове засідання як відповідача за позовом ПАТ КБ

«Приват Банк» до Веселова Костянтина Олександро-

вича, справа 336/3658/16-ц про стягнення заборго-

ваності на 20.07.2016 року на 09:00 годину, яке

відбудеться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чарівна,

117а. У разі неявки буде винесено заочне рішення. 

Суддя Жупанова І. Б.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Паляничці Олександру Вікторовичу,

18.01.1967 року народження, уродженцю с. Зоринівка Мі-
ловського району Луганської області, громадянину України,
зареєстрованому за адресою: Луганська область, Мілов-
ський район, с. Зоринівка, вул. Южна, б. 7, відповідно до
вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно з’явитися
19.07.16 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Управління СБ
України в Луганській області за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18, до слідчого слід-
чого відділу Управління СБ України в Луганській області Тка-
ченка Є.А. для відкриття та надання доступу до матеріалів
кримінального провадження, а також проведення інших
процесуальних дій у кримінальному провадженні
№22014130000000418.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Сергеєнковій Ірині Анатоліївні, 29.03.1969

року народження, громадянці України, уродженці м. Вахру-
шеве Луганської області, мешкаючій за адресою: Луганська
область, смт Біловодськ, вул. Леніна, буд. 141/1, кв. 15, від-
повідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України, необхідно
з’явитися 20.07.16 о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу Уп-
равління СБ України в Луганській області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, пр-т Космонавтів, 18,
до слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Луган-
ській області Бушного О. О. для відкриття та надання до-
ступу до матеріалів кримінального провадження, а також
проведення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 12014130430000240.

В провадженні Суворовського районного суду
м.Одеси перебуває цивільна справа №523/3467/16-ц за
позовом ПАТ «КБ ПриватБанк» до Нагрибецького Сергія
Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

В судове засідання, яке відбудеться в приміщенні Су-
воровського районного суду м.Одеси за адресою: 
м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68, зала судових
засідань № 21 — 23.09.2016 р. о 09.30 викликається від-
повідач - Нагрибецький Сергій Сергійович, який проживав
за адресою: м. Одеса, вул. Банківська, б. 36/8, кв. 57.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. К. Кисельов

Вовчанський районний суд Харківської області викли-
кає у судове засідання Котиш Віталія Васильовича (ос-
таннє відоме місце реєстрації: Харківська обл.,
Вовчанський р-н, с. М.-Вовча) як відповідача у цивільній
справі № 617/890/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Котиш Віталія Васильовича про стягнення заборго-
ваності.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 00 хвилин
22 липня 2016 року в приміщенні Вовчанського район-
ного суду Харківської області за адресою: м.Вовчанськ,
вул. Торгова, буд. 2. У разі неявки відповідача у справі
буде ухвалено заочне рішення на підставі наявних у ній
доказів. 

Суддя Уханьова І. С.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Капніна Валерія Миколайовича про стягнення заборго-
ваності. Відповідач у справі Капнін Валерій Миколайович,
останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, вул. М. Василевського, буд. 10, кв. 97, викли-
кається на 21 липня 2016 року на 12 годину 45 хвилин до
суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Яготинський районний суд Київської області викликає
Ткачука Костянтина Анатолійовича, 10 квітня 1969 року
народження, останнє відоме місце проживання: м. Яго-
тин Київської області, провулок Переяслівський-12, як
відповідача в судове засідання по цивільній справі за по-
зовом Прокопюк Вячеслава Івановича до Ткачука Кос-
тянтина Анатолійовича про стягнення заборгованості об
11 годині 21 липня 2016 року за адресою: м. Яготин Ки-
ївської області, вул. Незалежності, 67.

У разі неявки Ткачука Костянтина Анатолійовича в су-
дове засідання справу буде розглянуто за його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Литвин Л. І.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бу-
даріна Андрія Миколайовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором у розмірі 54675,15
гривень.

Відповідач Бударін А. М. викликається до каб. № 18
суду на 22 липня 2016 року на 08 годину 15 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Се-
паренко Оксани Володимирівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором у розмірі 55300,46
гривень.

Відповідач Сепаренко О.В. викликається до каб. № 18
суду на 22 липня 2016 року на 08 годину 45 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута у її відсутності за наявними доказами.

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Солоденка Андрія Івановича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач Солоденко Андрій Іванович викликається
до каб. № 18 суду на 25 липня 2016 року на 08 годину
00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бікезіна О. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ба-
біченка Сергія Сергійовича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач Бабіченко Сергій Сергійович викликається
до каб. № 18 суду на 26 липня 2016 року на 08 годину
10 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Бікезіна О. В.

Дружківський міський суд Донецької області викли-
кає відповідача Кравченка Руслана Вікторовича,
29.12.1977 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Ясинувата, м-н Зорька, буд. 17, кв. 31,
по справі за позовом ПАТ «Всеукраїнський банк роз-
витку» до Кравченка Руслана Вікторовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, у судове засі-
дання, яке відбудеться 18 серпня 2016 р. об 11.30 год. у
приміщенні суду за адресою: Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання
суд розглядатиме справу у відсутності відповідача за на-
явними в ній доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Вінницький районний відділ Державної виконавчої
служби головного територіального управління юстиції у Він-
ницькій області повідомляє, що згідно зі звітом СПД Байди
Т. А. від 04.05.2016 р. вартість арештованого майна, а саме:
майнових активів (меблі, побутова техніка, сувеніри, одяг та
ін.), що знаходяться за адресою: с. Зарванці, вул. Інженерна,
11 Вінницького району Вінницької області, які в подальшому
будуть реалізовані шляхом проведення електронних торгів,
належних боржнику Утенку Володимиру Петровичу, складає
235030 грн.

Додатково повідомляємо, що згідно зі ст. 58 Закону Ук-
раїни «Про виконавче провадження» на дану оцінку сторони
виконавчого провадження можуть подати заперечення в 10-
денний строк з дня публікації даного повідомлення.

Гурин Володимир Анатолійович, останнє відоме місце
проживання: Київська обл., м. Яготин, вул. Дмитрівська,
40, викликається до Яготинського районного суду Київ-
ської області як відповідач в цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства акціонерного банку
«Укргазбанк» до Гурина Володимира Анатолійовича про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
о 09 годині 00 хвилин 9 серпня 2016 року в приміщенні
суду за адресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Незалеж-
ності, 67. У разі неявки відповідача до суду справу буде
вирішено на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Ю. В. Бурзель

Шаргородський районний суд Вінницької області викли-
кає в судове засідання на 27.07.2016 року о 10 годині Нови-
кову Наталію Володимирівну (останнє відоме місце
проживання: вул. Грушевського, 5, кв. 2, с. Джурин Шарго-
родського району Вінницької області) як відповідачку в ци-
вільній справі №152/930/16-ц за позовом Коновальчука
Івана Васильовича до Новикової Наталії Володимирівни про
позбавлення батьківських прав.

Явка відповідачки до Шаргородського районного суду
Вінницької області, що знаходиться за адресою: м. Шарго-
род Вінницької області, вул. Героїв Майдану, 231, обов’яз-
кова. У випадку неявки відповідачки в судове засідання
справа буде розглянута за її відсутності за наявними у ній
документами. 

Суддя Славінська Н. Л.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом Полікарпової Р. М. до
Горлівської міської ради про визнання права власності.

Відповідач: Горлівська міська рада, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Горлівка, пр.
Перемоги, буд. 67, викликається 22 липня 2016 року о
14 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу за позовом Волокітіної В. В. до Охмата О. О. за участю 
3-ї особи: Органу опіки та піклування, про надання дозволу на
виїзд дитини за межі території України.

Відповідач: Охмат Олександр Олександрович, останнє місце
реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Ба-
тюка, буд. 56, кв. 81, викликається 22 липня 2016 року о 13 год.
00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Айрояна Гагіка Гарніковича як відповідача 
в судове засідання для розгляду цивільної справи 
ЄУ № 420/1014/16-ц (провадження №2/420/547/16) за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Айрояна Гагіка Гарніковича
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 30 серпня
2016 року о 08 годині 30 хвилин (резервна дата судового
засідання - 2 вересня 2016 року о 08 годині 30 хвилин) у
приміщенні Новопсковського районного суду за адресою:
Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.

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

Суддя В. В. Заботін

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів: Дорохіну Тетяну Вікторівну, Алієва Та-
леги Фарзула огли на судове засідання для розгляду
цивільної справи за позовом Державної іпотечної уста-
нови до Дорохіної Тетяни Вікторівни, Алієва Талеги Фар-
зула огли про стягнення заборгованості за договором
про іпотечний кредит.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 27.07.2016 р.
о 10.00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд.
31 Луганської області.

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

Суддя А. Е. Дідоренко

В провадженні Бердянського міськрайонного суду зна-
ходиться цивільна справа №310/3733/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Янчарука Олексія Петровича про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 20.09.2016 р. о 10 годині
00 хвилин у приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 406, суддя Троценко Т. А., тел. (06153)
3-55-31.

Суд викликає Янчарука Олексія Петровича як відповідача.
Явка відповідача до суду обов’язкова. В разі неявки від-

повідача справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Оболонський районний суд м. Києва викликає Медведєва
Віктора Васильовича як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/2979/16 за позовом ПАТ «Креді Агріколь Банк» до
Медведєва Віктора Васильовича, третя особа: Автономна не-
комерційна організація «Фонд захисту вкладників», про ви-
знання недійсним договору відступлення прав (вимог) та
застосування наслідків недійсності правочину на 28 липня
2016 р. о 09.15 год.

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

У разі неявки та неповідомлення суду про причини неявки
в судове засідання справа буде розглянута за вашої відсут-
ності за наявними в ній доказами відповідно до ст. 169 ЦПК
України.

Новоселицький районний суд Чернівецької об-
ласті викликає Гуцкал Олену Іванівну, 19.08.1956
року народження, останнє відоме місце проживання:
с. Тарасівці Новоселицького району Чернівецької об-
ласті, як відповідачку в судове засідання по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться об 11 годині 45 хви-
лин 8 серпня 2016 року в приміщенні Новоселиць-
кого районного суду Чернівецької області.

Суддя Вівчар Г. А.

Нікопольський міськрайонний суд повідомляє, що
28 вересня 2016 року о 09.00 год. у приміщенні суду:
м. Нікополь, вул. Шевченка, 201, під головуванням
судді Кобеляцької-Шаховал І. О. слухатиметься ци-
вільна справа № 182/2140/16-ц, провадження 
№ 2/0182/2358/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Мельника Олександра Григоровича про
стягнення заборгованості.

Відповідачу Мельнику Олександру Григоровичу
необхідно з’явитись в судове засідання на вказаний
час.

Ленінський районний суд м. Кіровограда повідом-
ляє відповідача — Крамаренко Тетяну Іванівну, яка
проживає за адресою: м. Кіровоград, вул. Полтав-
ська, 81, кв. 34, що судове засідання по справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПриватБанк» до Крамаренко Те-
тяни Іванівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором б/н від 05.07.2012 року,
відбудеться в приміщенні Ленінського районного
суду м. Кіровограда (вул. Велика Перспективна, 40,
м. Кіровоград), зал судових засідань (каб. 508) о
10.30 год. 17.08.2016 року.

Суддя Іванова Л. А.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 9 червня 2016 року розглянуто

цивільну справу № 409/335/16-ц за позовом ПАТ «АБ

Експрес-Банк» до Шипуліна Володимира Анатолійо-

вича про стягнення заборгованості по кредитному

договору та винесено заочне рішення про часткове

задоволення позовних вимог.

Суддя Полєно B. C.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Тертицю
Світлану Василівну, 05.11.1961 р.н., місце реєстрації якої
по м. Києву та Київській області не встановлено, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, вул. Тростянецька, 
7-В кв. 129, як відповідачку по цивільній справі за позо-
вом Тертиці Анатолія Івановича до Тертиці Світлани Ва-
силівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться під
головуванням судді Коренюк А. М. о 14 год. 00 хв. 28
липня 2016 року за адресою: м. Київ, вул. Севастополь-
ська, 14, зал 27. 

З опублікуванням оголошення відповідачка Тертиця
Світлана Василівна вважається повідомленою про час та
місце розгляду справи.

Богуславський районний суд Київської області, в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/495/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Куканова Володи-
мира Анатолійовича про стягнення заборгованості,
викликає в судове засідання, яке відбудеться 20
липня 2016 року о 10 год. 00 хв. за адресою: вул.
Франка, 29-А, м. Богуслав Київської області, як від-
повідача.

Куканов Володимир Анатолійович, 26 травня 1983
року народження (зареєстрований: вул. Нагірна, 23,
м. Богуслав Київської області).

Суддя В. М. Корбут

Білопільський районний суд Сумської області викликає
Олексієнко Олену Борисівну, останнє відоме місце прожи-
вання якої: Сумська область, м. Білопілля, вул. Прорубська
(Дзержинського), 41, як відповідачку в цивільній справі
№573/817/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Олек-
сієнко Олени Борисівни про стягнення боргу за кредитним
договором в судове засідання, яке відбудеться в приміщенні
Білопільського районного суду о 09 годині 17 серпня 2016
року. У випадку неявки в судове засідання відповідачки
Олексієнко Олени Борисівни справа буде розглянута без її
участі на підставі наявних доказів.

Адреса суду: Сумська область, м. Білопілля, вул. Шев-
ченка, 17.

Суддя Ю. М. Свиргуненко

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 11 липня 2016 року розглянуто

цивільну справу 2/409/1162/16 за позовом Подко-

паєвої Ірини Олександрівни до Шимка Олександра

Івановича про визнання трудового договору розір-

ваним та винесено рішення про задоволення позову.

Суддя Тімінський В. В.

«ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ІМПЕКС ТРЕЙ-

ДІНГ» (код 39612370, адреса: 61052, місто Харків,

вулиця Суздальські Ряди, будинок 12) ліквідується

за рішенням власника від 04.07.2016 р. Ліквідатором

призначено: Бондаренко Василь Анатолійович (ад-

реса: м. Харків, вул. Портова, буд. 10/27; реєстрацій-

ний номер облікової картки платника податків

2751613315). Претензії кредиторів приймаються до

05 вересня 2016 року на адресу Ліквідатора.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Виноградова Віталія Васильовича як відповідача
в судове засідання для розгляду цивільної справи 
ЄУ № 420/1179/16-ц (провадження 2/420/612/16) за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Виноградова Віталія Ва-
сильовича про стягнення заборгованості, яке
відбудеться 1 серпня 2016 року о 15 год. 00 хв. (резер-
вна дата судового засідання - 9 серпня 2016 року о 15
год. 00 хв.) у приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Лу-
ганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +19 +24    +33 +38
Житомирська +15 +20    +29 +34
Чернігівська +19 +24    +33 +38
Сумська +19 +24    +33 +38
Закарпатська +13 +18    +23 +28
Рівненська +13 +18    +24 +29
Львівська +11 +16    +22 +27
Івано-Франківська +11 +16    +22 +27
Волинська +13 +18    +22 +27
Хмельницька +13 +18    +27 +32
Чернівецька +13 +18    +23 +28
Тернопільська +12 +17    +23 +28
Вінницька +19 +24    +30 +35

Oбласть Нiч          День
Черкаська +19   +24   +33  +38
Кіровоградська +19   +24   +34  +39
Полтавська +19   +24   +33  +38
Дніпропетровська +19   +24   +35  +40
Одеська +20   +25   +31  +36
Миколаївська +19   +24   +34  +39
Херсонська +19   +24   +35  +40
Запорізька +20   +25   +35  +40
Харківська +19   +24   +34  +39
Донецька +20   +25   +35  +40
Луганська +19   +24   +35  +40
Крим +19   +24   +32  +37
Київ +22   +24   +35  +37

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Іван ШЕВЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

ГАРНОГО ПЕРЕГЛЯДУ! Вчо-
ра в Одеському національному
академічному театрі опери та ба-
лету урочисто відкрився сьомий
за ліком фестиваль, який про-
довжує стверджуватися як ста-
більне і регулярне явище в світо-
вому кінематографі та культурно-
му житті Чорноморської Пальмі-
ри. 

Цього року в міжнародному
конкурсі беруть участь 12 повно-
метражних фільмів з 16 країн. 5
стрічок у повному метрі та 20 ко-
роткометражок змагатимуться у
національній конкурсній програ-
мі. Чимало цікавого і важливого
демонструватиметься і відбува-
тиметься поза конкурсом. А від-
кривала фестиваль титулована
«Сезаром» і «Люм’єром» євро-
пейська стрічка «Маргарита», в

якій ідеться про заможну арис-
тократку в Парижі початку мину-
лого століття, що мріє співати на
великій сцені, однак ніхто не хоче
сказати їй, що вона фальшивить.

Сам фестиваль пройшов ви-
пробування часом та незгодами,
що випали останнім часом на до-
лю нашої країни. Хоча вже кілька
років не може похизуватися гос-
тями рівня Клаудії Кардинале чи
Еміра Кустуріци. Із зрозумілих
причин значно скромніше, ніж
раніше, тут представлено росій-
ський кінематограф. Не варто
применшувати заслуг тих митців,
які вшанували своєю присутніс-
тю кінофоруми останніх років,
однак для фестивалю, що пози-
ціонує себе передусім як гля-
дацький, зірки першої величини
точно були б не зайвими. Приєм-
не повернення до славетної Оде-
ської опери відсвяткував сам
фестиваль. І навряд чи деінде в

Одесі могла б так гарно прозву-
чати Джамала, що виступила на
церемонії відкриття з Summerti-
me Гершвіна. 

Спекотна літня пора — ще
один неодмінний атрибут оде-
ського кінофестивалю, що не
зраджує його вже сім років. Як не
зраджує організаторам і фанта-
зія — щороку вони пропонують
фахівцям та публіці бодай якусь
новинку.

Цього року 7-й Одеський кіно-
фестиваль представляє спеці-
альну арт-програму «АРТ-
ОМКФ», де буде подано своєрід-
ний синтез кіно та інших видів
мистецтва. Вперше на фестивалі
працюватиме позаконкурсна
програма, присвячена вітчизня-
ним та зарубіжним серіалам. Цей
своєрідний, часом недооцінений
жанр деякі дослідники вважають
законодавцем нової форми ма-
сової свідомості. 

Також уперше буде проведе-
но й конкурс європейських до-
кументальних фільмів. З-поміж
шести представлених тут стрі-
чок і «Холодний Яр. Інтро» ук-
раїнського режисера Аліни Гор-
лової. Важко сказати напевно,
та складається враження, що
тема українсько-російської вій-
ни і Майдану на нинішньому
фестивалі є не настільки ви-
разною і популярною, як торік.
Може, перший, емоційний мо-
тив дещо вщух, а час для гли-
бокого художнього осмислення
ще не настав. Тож принагідно,
може, й доречно було б згада-
ти, як усе починалося. І пере-
глянути ті нечисленні стрічки,
що були зняті в Україні на по-
чатку 90-х. Саме їх на фестива-
лі покажуть в українській рет-
роспективі «Межі свободи: не-
залежність по обидва боки ек-
рана». 

ОГОЛОШЕННЯ

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ЖЕРЕБКУВАННЯ. Футболіс-
ти донецького «Шахтаря»  в тре-
тьому  відбірному раунді Ліги
чемпіонів УЄФА зустрінуться зі
швейцарською командою «Янг
Бойз». Такий підсумок  жереб-
кування турніру, яке відбулося

вчора у штаб-квартирі УЄФА в
швейцарському Ньоні.

Перший поєдинок команди
зіграють 26—27 липня в Україні,
а матч у відповідь проведуть 2—
3 серпня в Берні.

Нагадаємо, що київське
«Динамо» на правах чемпіона
України стартує восени вже
безпосередньо з групового

етапу Ліги чемпіонів. Згідно з
підсумками жеребкування, у
матчах третього відбірного ра-
унду Ліги Європи футболісти
полтавської «Ворскли» зустрі-
нуться з переможцем пари
«Локомотив» (Загреб, Хорва-
тія) — РоПС (Фінляндія), а
«Олександрія» — з кращою
командою дуету «Гайдук»

(Спліт, Хорватія) — «Ясси»
(Румунія).

Перший поєдинок команди
проведуть 28 липня, повторний
— 4 серпня. Полтавці зіграють
перший матч на виїзді, олексан-
дрійці — вдома.

Луганська «Зоря» розпочне
свої виступи у Лізі Європи без-
посередньо з групового етапу.

Як не пасувати 
перед труднощами

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ. За підтримки Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ) у Запорізькій області реалізують проект «Вчимося жи-
ти разом», який має охопити 120 дошкільних та 150 загальноос-
вітніх навчальних закладів. Він — складова ініціативи ЄС «Діти ми-
ру», спрямованої на освітні проекти в зоні конфлікту. Зокрема
впродовж року 120 вихователів дитсадків та 450 шкільних учителів
на тренінгових курсах засвоюватимуть методику викладання на-
вичок, які підвищують стійкість дітей і молоді у складних життєвих
ситуаціях, сприяють їхній адаптації в нових навчальних закладах.
Відтак педагоги навчать цього понад 20 тисяч дітей.

За словами консультанта ЮНІСЕФ з питань освіти у надзвичай-
них ситуаціях Кріса Талбота, запорізька влада одразу відгукнулася
й підтримала цей проект.

— Наша мета — запропонувати постраждалим внаслідок кон-
флікту дітям цінності, які потрібні їм для того, щоб жити разом без
ворожості й конфліктів, — підкреслив Кріс Талбот. — Приємно, що
в Запоріжжі вчителі та влада зацікавлені в такій роботі. Цю діяль-
ність слід поширювати й на інші регіони.

Відтак заступник голови Запорізької облдержадміністрації Зі-
наїда Бойко зазначила, що робота з внутрішньо переміщеними
особами пріоритетна для влади. «Нині в області проживає 120 ти-
сяч переселенців, з яких 14 тисяч дітей і підлітків. Ми зобов’язані
створити гідні умови для реалізації їхніх прав, особливо з розвитку
та навчання. Упродовж двох років приділяємо особливу увагу реа-
лізації освітніх програм, культурних заходів».

Проект планують розширити, долучивши до нього й вищі на-
вчальні заклади.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає відповідача: 
— Лях Алевтину Олександрівну, 1938 року народження, яка зареєстро-

вана за адресою: Луганська область, м. Первомайськ, вул. Театральна, буд.
7, кв.79, у судове засідання по цивільній справі за № 423/1698/16-ц за по-
зовом В’ященко В.О. про визнання договору купівлі-продажу будинку дійс-
ним та про визнання права власності на житловий будинок з господарськи-
ми будівлями, що відбудеться 21 липня 2016 року об 11 год. 00 хв. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6,
каб. № 7.

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

Суддя  А.В. Архипенко

«Шахтар» зіграє з молодими хлопцями
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Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

СПОДІВАНО. Кращий гра-
вець в історії українського футбо-
лу очолив національну збірну за
чотири роки після завершення
кар’єри. Андрія Шевченка при-
значено новим наставником пер-
шої команди учора  під час засі-

дання виконкому Федерації фут-
болу. Його кандидатуру схвали-
ли одностайно. Біля керма збір-
ної новий тренер змінив Михай-
ла Фоменка, в тренерському
штабі якого працював останні
кілька місяців.

Контракт із 39-річним спеціа-
лістом буде підписано за схемою
«2+2» — на два роки із можливіс-

тю пролонгації угоди на такий са-
мий термін.

Асистентами Андрія Шевчен-
ка в національній команді будуть
екс-тренер італійського футболь-
ного клубу «Мілан» Мауро Тас-
сотті, екс-помічник Сергія Ребро-
ва в київському «Динамо» Рауль
Ріанчо й аналітик італійського
«Мілана» Андреа Малдера.

Шевченко — головний тренер
збірної України з футболу
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