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Стиль життя під прицілом
ПЕРЕВІРКА. До двох років ув’язнення очікує на тих держслужбовців, які умисне брехатимуть 
про свої доходи

Ірина ПОЛІЩУК, 
«Урядовий кур’єр»

Для багатьох високопосадов-
ців 15 серпня 2016 року ма-

ло не судний день. Адже са-
ме з цієї дати розпочне робо-
ту Національна агенція із за-

побігання корупції, працівни-
ки якої стежитимуть за відпо-
відністю стилю життя чинов-
ників їхнім доходам. Прихова-
ти нечесно нажите майно ніко-
му не вдасться, а за умисне не-
правильно заповнену декла-
рацію передбачено криміналь-

ну відповідальність у вигля-
ді двох років позбавлення во-
лі. Щоправда, деякі громадські 
активісти стурбовані тим, що 
агенція може не запрацювати 
у визначений термін. Водночас 
держслужбовці побоюються, 
що надмірна відкритість мо-

же спровокувати хвилю погра-
бувань. «УК» з’ясував, чи роз-
почне агенція працювати у ви-
значений термін, і розвінчав 
міфи й перестороги державних 
службовців.

Для українського суспіль-
ства дуже важливо, щоб На-

ціональна агенція з запобіган-
ня корупції ефективно поча-
ла свою роботу найближчим 
часом. Адже протягом остан-
ніх 25 років у країні не 
було прозорої систе-
ми контролю за діяль-
ністю держслужбовців. 

Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ про децентралізацію 
як поштовх для підприємництва в регіонах  
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АЕС готуються до роботи 
у штатному режимі 

ГЕНЕРАЦІЯ. Атомна енергетика України ввійде у звичний ре-
жим роботи до кінця вересня 2016 року. Таке переконання ви-
словив міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор На-
салик під час прес-конференції, присвяченої результатам ро-
боти відомства за 100 днів після призначення його на посаду.

«Ми відновили господарську діяльність НАЕК Енергоатом, 
уже закуплено запасні частини та обладнання для енергобло-
ків. Можу з упевненістю сказати, що до кінця вересня буде про-
ведено всі необхідні роботи й атомна промисловість ввійде у 
звичний режим», — цитує УНІАН слова урядовця. Він наголо-
сив на важливості роботи фахівців Енергоатома, вказавши, що 
на сьогодні в роботі лише 9 з 15 блоків: «Хочу подякувати фа-
хівцям Енергоатома, які знайшли нову модель роботи блоків на 
половину потужності».

Оголосив він і нову вартість реалізації вугілля, видобутого на 
державних шахтах, які перебувають у сфері управління Мініс-
терства енергетики та вугільної промисловості: з 1 серпня 2016 
року її було підвищено з 1200 до 1370 гривень за тонну. 
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ЦИТАТА ДНЯ

ГЕННАДІЙ ЗУБКО:

ЦИФРА ДНЯ

793 млн грн     
передбачено цьогоріч у Державному 

бюджеті для реалізації програми 
«теплих» кредитів 

«Лідери місцевого 
самоврядування зрозуміли, 
що, збираючи справедливі 

податки, вони дають 
стимул розвитку малого 

й середнього бізнесу і 
загалом територій».

Щеплення дочекалися 
міністерського грому

РЕФОРМИ

Уряд спрямовує на підтримку 
об’єднаних територіальних 
громад один мільярд гривень, 
а у фонд регіонального 
розвитку — три мільярди

Доки на Волині 
шукають інвестора 
для сміттєпереробного 
заводу, гори  непотребу 
зростають щодня

ГОСТРА ТЕМА

НАРЕШТІ. На державному рівні констатували, 
що вакцинація — це питання національної безпеки 34
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/7046/16-ц; 2/219/3499/2016 за позовною заявою
Крапівіна Павла Миколайовича до Державного підприємства «Ор-
джонікідзевугілля» про стягнення заборгованості по заробітній
платі, середнього заробітку за час затримки розрахунку, компен-
сації заробітної плати у зв’язку з порушенням строків її виплати.

Відповідач по справі: Державне підприємство «Орджонікідзеву-
гілля» (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: Донецька
область, м. Єнакієве, вул. Трестівська, 10), та позивач по справі Кра-
півін Павло Миколайович (останні відомі місця проживання: До-
нецька область, м. Єнакієве, с. Ольховатка, вул. Комсомольська,
41/56, м. Краматорськ, вул. Лікарська, 13/58) викликається 11 сер-
пня 2016 року на 13 годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для участі
в розгляді справи по суті та вручення документів.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності. У разі неявки позивача без поважної причини
справа буде залишена без розгляду.

Суддя Брежнев О.А.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ
«Приватбанк» до Іванова Андрія Анатолійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. На судове
засідання по даній справі, яке призначено на 11 серпня 2016
року на 09.00 годину (каб. №26), викликається як відпові-
дач:

Іванов Андрій Анатолійович, 14.08.1976 року народження,
уродженець м. Краматорська Донецької області, останнє ві-
доме місце його мешкання: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Паркова, б. 99, кв. 204.

Відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати
письмові заперечення щодо позову та посилання на докази,
якими він обґрунтовує. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Лутай A.M.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського,
21) розглядає цивільну справу за позовною заявою ПАТ
КБ «Приватбанк» до Воробйова Андрія Олександровича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.
На судове засідання по даній справі, яке призначено на
11 серпня 2016 року на 09.30 годину (каб. №26), викли-
кається як відповідач:

Воробйов Андрій Олександрович, 20.02.1977 року на-
родження, уродженець м. Краматорська Донецької об-
ласті, останнє відоме місце його мешкання: Донецька
область, м. Краматорськ, бул. Краматорський, б. 7, кв.
103.

Відповідачу пропонується надати до вищевказаної
дати письмові заперечення щодо позову та посилання на
докази, якими він обґрунтовує. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Лутай A.M.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2)
розглядається цивільна справа за позовом Лило Ольги
Миколаївни до Білоусової Олександри Єгорівни, третя
особа: Слов’янський районний відділ ГУ ДМС України в
Донецькій області, про усунення перешкод в користу-
ванні будинком та визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Відповідачка по справі Білоусова Олександра Єгорівна
(останнє відоме місце проживання: Донецька область,
Слов’янський район, с. Билбасівка, вул. Артема (Нова),
будинок 40 (п/б), викликається на 11 серпня 2016 року
на 08 годину 30 хвилин, до судді Кривошеєва Д.А., 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 Д.А. Кривошеєв

Оголошення про виклик до суду
Обухівський районний суд Київської області по цивільній справі № 2-874/16 за позовом Першого

заступника прокурора Київської області в інтересах держави в особі: Київської обласної державної
адміністрації до Обухівської районної державної адміністрації, Кушелевської Юлії Геннадіївни, Стог-
ній Олени Олексіївни, Туренко Анастасії Олександрівни, Гуденко Галини Петрівни, Глушка Олек-
сандра Степановича, Єфімченка Андрія Юрійовича, ПАТ «Фінанс банк», треті особи, які не
заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача: Зубрієнко Ірина Василівна,
Бельчуг Олена Іванівна, Уманець Галина Павлівна, Замула Володимир Анатолійович, Замула Во-
лодимир Анатолійович, Замула Лілія В’ячеславівна, Карпенко Сергій Миколайович, Слободянюк
Олександр Миколайович, Грушецький Віталій Віталійович, Гузій Вікторія Олександрівна, Удод Вік-
тор Валерійович, Шустов Віталій В’ячеславович, Бевз Олександр Миколайович, Вознюк Валерій
Петрович, Жураківський Микола Іванович, Авілов Володимир Олександрович, Реєстраційна служба
Обухівського міськрайонного управління юстиції, Приватний нотаріус Обухівського районного но-
таріального округу Мельник Марина Володимирівна, Приватний нотаріус Обухівського районного
нотаріального округу Щур Надія Романівна про визнання недійсними розпорядження, державних
актів на право власності на земельні ділянки, та витребування земельних ділянок, викликаються
в судове засідання відповідачі: Кушелевська Юлія Геннадіївна, Стогній Олена Олексіївна, Туренко
Анастасія Олександрівна, Гуденко Галина Петрівна, Глушко Олександр Степанович, Єфімченко Ан-
дрій Юрійович, ПАТ «Фінанс банк» та треті особи: Зубрієнко Ірина Василівна, Бельчуг Олена Іва-
нівна, Уманець Галина Павлівна, Замула Володимир Анатолійович, Замула Володимир
Анатолійович, Замула Лілія В’ячеславівна, Карпенко Сергій Миколайович, Слободянюк Олександр
Миколайович, Грушецький Віталій Віталійович, Гузій Вікторія Олександрівна, Удод Віктор Валері-
йович, Шустов Віталій В’ячеславович, Бевз Олександр Миколайович, Вознюк Валерій Петрович,
Жураківський Микола Іванович, Авілов Володимир Олександрович, Реєстраційна служба Обухів-
ського міськрайонного управління юстиції, Приватний нотаріус Обухівського районного нотарі-
ального округу Мельник Марина Володимирівна, Приватний нотаріус Обухівського районного
нотаріального округу Щур Надія Романівна на 09 годину 10 хв. 10 серпня 2016 року.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді Зінченко О.М. в приміщенні Обухівського
районного суду Київської області, що розташоване за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Ки-
ївська, б. 20.

В разі неявки відповідачів та третіх осіб в судове засідання справа буде розглянута в їх відсут-
ність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О.М. Зінченко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Німетуллаєва С.Н.
Підозрюваний Німетуллаєв Сейтумер Нурідинович,

10.06.1952 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297 – 5
КПК України, викликається 8 серпня 2016 року  о 10:00 го-
дині до старшого слідчого СВ УСБУ України в Херсонській об-
ласті Круглика О.М. за адресою: м. Херсон, вул. Кірова,
б. 1, каб. 23 (тел. 0552-42-21-49) для проведення слідчих та
процесуальних дій за його участю як підозрюваного у кри-
мінальному провадженні № 22014230000000048 від
22.10.2014.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як відпові-
дача Мазепу Ігоря Олександровича в судове засідання на
08.08.2016 року о 14.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Ко-
шиця, 5-а, зал. 213, для участі у цивільній справі за позовом
ПП «ІПН «Каскад» до Мазепи І.О. про стягнення суми за-
боргованості за житлово-комунальні послуги.

У разі неявки відповідача до суду дане оголошення вва-
жається належним повідомленням та справу буде розгля-
нуто по суті за наявними в справі матеріалами.

Суддя М.Л. Парамонов

Білокуракинський районний суд Луганської
області викликає в судове засідання як відпові-
дача по справі № 409/1567/16-ц за позовом Тка-
ченка Андрія Сергійовича до Скиртач Валерії
Олександрівни, третя особа: Ткаченко Вікторія
Сергіївна, відділ державної виконавчої служби
Мелітопольського міськрайонного управління
юстиції, про зменшення розміру аліментів. Су-
дове засідання відбудеться 10.08.2016 року об
11.00 год. (резервна дата на 16.08.2016 року об
11.00 год.) в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається як відповідач Скиртач Валерія
Олександрівна, адреса: Луганська область, 
м. Луганськ, квартал Ленінського комсомолу,
буд. 2-А, кв. 118. У випадку неявки відповідача
справу буде розглянуто за її відсутності за наяв-
ними доказами.

Суддя Полєно B.C.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Телятникову Р.Ф.
Підозрювану Телятникову Раїсу Федорівну, 01.03.1941 р.н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135, 297 – 5 КПК України, викликається 
8 серпня 2016 року о 10:00 годині до старшого слідчого СВ УСБУ Ук-
раїни в Херсонській області Коротюка В.О. за адресою: м. Херсон, вул.
Кірова, б. 1, каб. 25 (тел. 0552-42-21-49) для проведення слідчих та
процесуальних дій за її участю як підозрювану у кримінальному про-
вадженні  № 22014000000000049 від 24.02.2014. 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК Колбіна С.М. 
Підозрюваний Колбін Сергій Миколайович, 29.10.1969 р.н., відпо-

відно до вимог ст.ст. 133, 135, 297 – 5 КПК України, викликається 
8 серпня 2016 року о 10:00 годині до старшого слідчого СВ прокуратури
Херсонської області Одайніка В.Б. за адресою: м. Херсон, вул. Залае-
герсег, 14, каб. 1 (тел. 0552-35-21-31)  для проведення слідчих та про-
цесуальних дій за його участю як підозрюваного у кримінальному
провадженні № 42014190000000024 від 27.02.2014.

Оголошення
про початок з 22.08.2016 року реалізації майна (активів) банку шляхом безпосереднього його продажу фізичним та/або юридичним особам 

Найменування банку                                                                                                   АТ «Дельта Банк»
Назва майна                                                                                                                Банківське обладнання, меблі, комп’ютерна та офісна 
                                                                                                                                     техніка, та інші основні засоби
Місце проведення безпосереднього продажу юридичній чи фізичній особі Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку  

www.deltabank.com.ua та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/
Дати проведення безпосереднього продажу юридичній чи фізичній особі: Відповідно до оголошень, розміщених на сайті Банку  

www.deltabank.com.ua та ФГВФО  http://torgi.fg.gov.ua/
Посилання на оголошення про проведення безпосереднього продажу, 
розміщене на веб-сайті Фонду http://torgi.fg.gov.ua/direct_sale/
Контактний телефон                                                                                                  (044) 500-00-18

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк» на електронному торговельному майданчику

Рівненська міжрегіональна універсальна товарно-майнова біржа «ПРАЙС»
Номер лоту:                                                                           №№ 25/б-1; 25/б-2; 25/б-3; 25/б-4; 25/б-5
Коротка назва лоту:                                                             Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фіз.особами
Місце проведення аукціону:                                                 https://price-trade.org.ua/
Дата проведення аукціону:                                                   09 вересня 2016 року
Час проведення аукціону:                                                     з 10 год.00 хв. до 11 год.00 хв.
Детальна інформація по лоту (параметри, забезпечення,
початкова ціна, правила участі в аукціоні):                        http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/5311-09092016-1

Оголошення 
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк» на електронному торговельному майданчику

ТОВАРНА БІРЖА «Центральна Товарна Біржа»
Номер лоту:                                                                                  №№ 213040-213042
Коротка назва лоту:                                                                     Права вимоги за кредитними договорами, укладеними з фіз.особами
Місце проведення аукціону:                                                        https://ctb.dp.ua/
Дата проведення аукціону:                                                          12 вересня 2016 року
Час проведення аукціону:                                                            з 10 год.00 хв. до 11 год.00 хв.
Детальна інформація по лоту (параметри, забезпечення,
початкова ціна, правила участі в аукціоні):                                http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/5300-788477296

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів АТ «Дельта Банк»

ТОВАРНА БІРЖА «ЗЕМЕЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ПРОМИСЛОВА БІРЖА»
Номер лоту:                                                                                №1
Коротка назва лоту:                                                                   Право вимоги за кредитним договором, укладеним з фіз.особою.
Місце проведення аукціону:                                                      http://www.zub.com.ua/ 
Дата проведення аукціону:                                                        08 вересня 2016 р.
Час проведення аукціону:                                                          з 11 год.00 хв. до 13 год.00 хв.
Детальна інформація по лоту (параметри,
забезпечення, початкова ціна, правила участі в аукціоні):      http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/118-delta/5293-0809

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 липня 2016 р. № 517-р
Київ

Про затвердження плану невідкладних 
заходів щодо погашення заборгованості 

із заробітної плати 
1. Затвердити план невідкладних заходів щодо погашення заборгова-

ності із заробітної плати (далі — план заходів), що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, облас-

ним та Київській міській держадміністраціям інформувати у визначений
строк Міністерство соціальної політики та Державну службу з питань праці
про виконання плану заходів.

3. Контроль за виконанням плану заходів покласти на голову Комісії з
питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпе-
чення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, Міністра соціальної
політики Реву А. О.

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Мініс-
трів України від 11 серпня 2010 р. № 1609 «Про затвердження плану не-
відкладних заходів  щодо погашення заборгованості із заробітної плати».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2016 р. № 517-р

ПЛАН
невідкладних заходів щодо погашення заборгованості 

із заробітної плати
1. Підготувати та внести пропозиції щодо подальшого функціонування

підприємств державної та комунальної форми власності, що належать до
сфери управління органів виконавчої влади, не провадять виробничої ді-
яльності, не мають замовлень та нарощують заборгованість із заробітної
плати. 

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, обласні, Київська
міська держадміністрації.
Щомісяця до 15 числа.

2. Вжити заходи до недопущення виникнення заборгованості із заробіт-
ної плати та забезпечити її скорочення на підприємствах, що належать до
сфери управління органів виконавчої влади та розташовані на території
відповідного регіону, згідно із складеними графіками. 

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, обласні, Київська 
міська держадміністрації.
Щомісяця до 15 числа.

3. Розглянути питання про притягнення до відповідальності керівників
підприємств, що належать до сфери управління органів виконавчої влади,
які допустили порушення вимог законодавства щодо своєчасної виплати
заробітної плати. 

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, обласні, 
Київська міська держадміністрації.
Щокварталу до 15 числа наступного 
місяця.

4. Активізувати роботи тимчасових комісій з питань погашення забор-
гованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій
та інших соціальних виплат. 

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, обласні, 
Київська міська держадміністрації.
Щомісяця до 15 числа.

5. Розробити та внести на розгляд Кабінету Міністрів України законоп-
роект щодо дотримання вимог найманих працівників у разі неплатоспро-
можності роботодавця та опрацювати за участю сторін соціального діалогу
питання ратифікації розділу III Конвенції Міжнародної організації праці 
№ 173 про захист вимог працівників у випадку неплатоспроможності ро-
ботодавців та приєднання до статті 25 Європейської соціальної хартії (пе-
реглянутої).

Мінсоцполітики, Мінфін, Мін’юст, ДРС.
IV квартал 2016 року.

6. Забезпечити своєчасне відшкодування підприємствам податку на до-
дану вартість. 

Мінфін, ДФС.
1 серпня, 1 жовтня 
та 1 грудня 2016 року.

7. Рекомендувати керівникам підприємств забезпечити першочергове
спрямування коштів, отриманих під час відшкодування податку на додану
вартість, на погашення заборгованості із заробітної плати. 

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади, обласні, Київська
міська держадміністрації.
1 серпня, 1 жовтня
та 1 грудня 2016 року.

8. Забезпечити своєчасне фінансування державного оборонного замов-
лення на 2016 рік у повному обсязі.

Головні розпорядники бюджетних
коштів, Мінфін, Мінекономрозвитку.
Грудень 2016 року.

9. Активізувати претензійно-позовну роботу із стягнення дебіторської
заборгованості. 

Міністерства, інші центральні органи
виконавчої влади.
1 серпня, 1 жовтня 
та 1 грудня 2016 року.

10. Посилити контроль за додержанням вимог трудового законодавства
щодо своєчасної виплати заробітної плати. 

Держпраці, міністерства, інші 
центральні органи виконавчої влади,
обласні, Київська міська 
держадміністрації.
Щомісяця.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 липня 2016 р. № 522-р
Київ

Про підписання Додаткової угоди № 1 
(у формі обміну листами) між Урядом 

України та Європейським Союзом, 
представленим Європейською Комісією, 

до Угоди про фінансування Рамкової 
програми на підтримку угод між Україною 

та Європейським Союзом 
від 20 грудня 2013 року 

Схвалити проект Додаткової угоди № 1 (у формі обміну листами) між
Урядом України та Європейським Союзом, представленим Європейською
Комісією, до Угоди про фінансування Рамкової програми на підтримку угод
між Україною та Європейським Союзом від 20 грудня 2013 року.

Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра еко-
номічного розвитку і торгівлі Кубіва Степана Івановича підписати зазначену
Додаткову угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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оголошення
Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, 

м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні справи за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Василькова Г.Л. про стягнення заборгова-
ності; за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Калітіної Н.В. про стягнення
заборгованості; за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бучинського Г.С. про
стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Васильков Геннадій Львович, що проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Магістральна, б. 15, кв. 127, ви-
кликається на 08.00 годину 09 серпня 2016 року до суду для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Калітіна Надія Василівна, що проживає за адресою:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Велетня, б. 25, кв. 67, викликається на
08.10 годину 09 серпня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідач по справі Бучинський Гнат Сергійович, що проживає за адре-
сою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Дивногірська, б. 8, кв. 68, викли-
кається на 08.20 годину 09 серпня 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя І.О. Сидоренко

Голосіївський районний суд м. Києва викликає Даніеллу Софію Ка-
лігорський, Ребекку Лорен Калігорський, які проживають в м. Києві по
вул. Парникова, 11, Самуеля Джозефа Калігорський, в інтересах якого
діє батько Калігорський Валерій Йосипович, який проживає в м. Києві,
пр-т Бажана, буд. 32-Б, кв. 72, та Хохлову Амелі Марія Володимирівну,
в інтересах якої діє батько Хохлов Володимир Миколайович, який про-
живає в м. Києві по вул. Тимошенка, буд.6, кв.54, як відповідачів в су-
дове засідання по справі № 752/8541/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Банк Національний кредит» до Даніелли
Софії Калігорський, Ребекки Лорен Калігорський, а також законних
представників неповнолітніх відповідачів Калігорського Валерія Йоси-
повича та Хохлова Володимира Миколайовича про стягнення забор-
гованості за договором про відкриття карткового рахунку, яке
відбудеться 25.08.2016 року об 11:00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 3-а, каб. № 5.

В разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу
без Вашої участі.

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Максюру Ми-
колу Григоровича, 08 червня 1965 року народження, останнє відоме місце про-
живання: провул. Чкалова, 4, м. Ромни, Сумська область, про те, що 22 серпня
2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні Роменського міськрайонного суду Сум-
ської області за адресою: м. Ромни, вул. Соборна, 12, буде слухатися в судо-
вому засіданні цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Максюри
Миколи Григоровича про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача Максюри Миколи
Григоровича він вважається повідомленим про час, день і місце розгляду
справи і у випадку його неявки справа підлягає розгляду у його відсутності.

Суддя О.М. Очиргораєва
Дубровицьким районним судом Рівненської області 06 липня 2016

року без відповідача розглянуто цивільну справу №560/507/16-ц за по-
зовом Полховської Наталії Михайлівни до Полховського Олега Івано-
вича про стягнення аліментів на неповнолітню дитину.

Даним рішенням позов Полховської Наталії Михайлівни було задо-
волено. З повним текстом рішення відповідач може ознайомитися,
звернувшись до канцелярії Дубровицького районного суду за адресою:
м. Дубровиця, вул. Воробинська, буд. 22 Рівненської області.

Суддя З. С. Сидоренко

Старобільський районний суд Луганської області викликає як відповідача
Кіпко Дмитра Володимировича, зареєстрованого за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, кв. Ватутіна, 40/33, як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/431/923/2016 р. за позовом Управління СБУ в Лу-
ганській області про визнання особи такою, що втратила право користу-
вання службовим житловим приміщенням, яке відбудеться 11 серпня 2016
року о 09 годині 30 хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Пролетарська, 38а.

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

Голова суду О.О. Пелих

Обвинувачений Гайдаржийський Степан Петрович, 13.08.1964 р.н.,
відповідно до вимог ст. ст. 134, 135, 323 КПК України викликається 26
серпня 2016 року о 09.00 год. до Печерського районного суду м. Києва
у каб. № 404 за адресою: м. Київ, пров. Хрестовий, 4 (тел. 044-280-45-
59) для участі у підготовчому судовому засіданні з розгляду криміналь-
ного провадження № 757/26575/16-к за обвинуваченням
Гайдаржийського С.П. за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

Суддя С.І. Смик

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ЄВРАЗТРАНС УКРАЇНА» (49064, м. Дніпро (Дніпропет-
ровськ), вул. Маяковського, 3, код ЄДРПОУ 36161908) 

вимагає від Публічного акціонерного товариства 
«Стахановський завод феросплавів» 

(94000, Луганська область, м. Кадіївка (Стаханов), код ЄДРПОУ 00186513)
повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРАЗТРАНС
УКРАЇНА» залізничні вагони № 53588836, № 53516308 та № 53544938
в семиденний строк з дня опублікування цього оголошення.

Долинський районний суд Івано-Франківської області викликає
Дмитрів Василя Михайловича як відповідача у цивільній справі 
№ 343/1374/16-ц року за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Дмитрів
Василя Михайловича про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 08 серпня 2016 року о 14.00 год. у при-
міщенні суду за адресою: м. Долина, вул. Обліски, 115.

У випадку неявки відповідача, справу буде розглянуто у заочному
порядку.

Суддя Пулик В.В.

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як відповідача Цикмистер Ольгу
Миколаївну, останнє відоме місце проживання: м. Одеса, вул. Декабристів, 32, у судове
засідання, що відбудеться 23 серпня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні Суворов-
ського районного суду міста Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського ко-
зацтва, 68, зала судових засідань № 15, у якому буде слухатися цивільна справа за
позовом Хмоловського Миколи Олеговича до Цикмистер Ольги Миколаївни, за участю
третьої особи без самостійних вимог – Товарної біржі «Центральна Одеська біржа»,
про визнання договору купівлі-продажу дійсним. До зазначеного часу відповідачу про-
понується подати до суду заперечення проти позову та відповідні докази. У разі неявки
відповідача у судове засідання без поважних на те причин справа буде розглянута за
її відсутності.

Суддя О.М. Малиновський

Білоцерківський міськрайонний суд (09100, с. Біла Церква, вул. Пер-
шотравнева, 4-а, зал судового засідання № 4, суддя Буцмак Ю.Є.) ви-
кликає як відповідачів Чернія Сергія Федоровича, Чернія Олександра
Сергійовича по справі № 357/16765/14-ц за позовом ТОВ «ОТП «Фак-
торинг Україна» до Чернія С.Ф., Чернія О.С. про звернення стягнення
на будинок на 26.08.2016 року на 09.00 годину.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за вашої
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ю.Є. Буцмак

Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз інвесторів України»
викликає ТОВ «Маріупольський млинкомбінат» (ідентифікаційний код
юридичної особи 31419401) як відповідача та ТОВ «Торговий дім «Зо-
лотий урожай» (ідентифікаційний код юридичної особи 36888079) як
третю особу у справі № 52/16 за позовом ПАТ «Сбербанк» про звер-
нення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 19.08.2016 р. о 15.00 год. у приміщенні
третейського суду за адресою: м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, оф.
8. Явка обов’язкова.

Третейський суддя Трубчанінов С.С.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання як відповідача Козакова Андрія Володимировича
(92200, Луганська обл., м. Лутугине, кв. Шевченка, б.2, кв. 98) по   ци-
вільній справі № 409/1777/16-ц за позовом Зубової Ганни Володими-
рівни про надання неповнолітній дитині дозволу на виїзд на територію
проведення АТО без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 12.08.2016 р. (резервна дата
16.08.2016 р.) об 11.00 годині в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Романівський районний суд Житомирської області викликає як від-
повідача Мехбалієва Рустама Аллаверді огли в судове засідання для
розгляду цивільної справи № 290/626/16-ц за позовом Мехбалієвої На-
талії Анатоліївни до Мехбалієва Рустама Аллаверді огли про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 07 вересня 2016 року о 16.00 год. за адресою:
смт Романів, вул. Небесної Сотні, 86 Житомирської області, зал судо-
вих засідань №1.

У разі неявки відповідача в судове засідання розгляд справи відбу-
деться за його відсутності.

Суддя В.П. Кравчук

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м.
Добропілля, Донецької області, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Оверченко Олени Іванівни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором № 161/СПД-002 від 12.12.2007 року.

Відповідач Оверченко Олена Іванівна викликається на 23 вересня
2016 року на 10.00 годину до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 15, для участі у розгляді справи у відкритому судовому за-
сіданні.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття вона повинна повідомити суд про при-
чини неявки, інакше справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Здоровиця О.В.

Берегова Ганна Іванівна, 21 лютого 1952 року народження, останнє ві-
доме місце реєстрації: Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Польова, буд.
102-а, кв. 57, повідомляється, що о 08 год. 10 хв. 01 вересня 2016 року 
в приміщенні Прилуцького міськрайсуду Чернігівської області за адресою:
м. Прилуки, вул. Котляревського, 62 відбудеться судове засідання за по-
зовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова ком-
панія «Європейська агенція з повернення боргів» до Берегової Ганни
Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

До зазначеного строку Берегова Ганна Іванівна має право подати свої за-
перечення. В разі неявки Берегової Ганни Іванівни в судове засідання справа
буде розглянута в її відсутності. Про поважність причин неможливості при-
бути в судове засідання Берегова Ганна Іванівна зобов’язана повідомити
суд.

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

10.08.16 року
15.30 -  Шумська Віра Миколаївна
15.00  - Кривокульська Любов Олексіївна
16.00 - Соколих Володимир Павлович
14.30 - Чукарин Олександр Генадійович
19.09.16 року
15.00 - Єфременко Світлана Володимирівна
15.30 - Барилов Дмитро Олександрович
16.00 - Лебединська Юлія Володимирівна

Суддя Соболєв Є.О.
Попаснянський районний суд Луганської обл.  викликає як відповідачів

у судові засідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості:

на 02.09.2016 
09.00  Верезій Олександр Анатолійович

Суддя Лизенко І.В.
Міловський районний суд Луганської обл.  викликає як відповідачів у су-

дові засідання для розгляду цивільних справ за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості:

на 10.08.2016 
09.40 - Маркевич Олена Іванівна

Суддя Чехов С.І.
У разі неявки відповідачів  у призначений час або неповідомлення про

причини неявки справу буде розглянуто за їх  відсутності за наявними до-
казами.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважаються
належним чином повідомленими про час, день та місце проведення судо-
вого засідання.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відповідачів — Тютюнник Воло-
димира Валентиновича, Бронер Ганну Володимирівну, Бронер Джеффрі — по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Правекс-Банк» до Тютюнник Володимира Валентиновича, Бронер Ганни Володи-
мирівни, Бронер Джеффрі про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Остання відома адреса місцезнаходження відповідачів: Тютюнник Володимира Ва-
лентиновича — вул. Жилянська, буд. 30/32, кв. 37, м. Київ, 01033; Бронер Ганни
Володимирівни — вул. Жилянська, буд. 30/32, кв. 37, м. Київ, 01033; Бронер Джеф-
фрі — пров. Ватутіна, 34, с. Лісники, Києво-Святошинський район, Київська обл.,
08172.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул.
Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 — 10 жовтня 2016 року о 12 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме справу без участі
відповідача.

Суддя А. В. Новак

Деснянський районний суд м. Чернігова викликає як відповідача
Вінниченка Андрія Михайловича (останнє відоме місце проживання:
м. Чернігів, вул. Рокосовського, буд. 6-а, кв. 67) для участі у цивільній
справі № 750/4127/16-ц (2/750/1531/16) за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приват-Банк» до Вінниченка
Андрія Михайловича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться  14.09.2016 року о 09 год. 30 хв. в
приміщенні суду за адресою: м. Чернігів, пр-т Перемоги, 141, каб. 206
(суддя Рахманкулова І.П.).

Попереджаємо, що в разі неявки в судове засідання без поважних
причин або не повідомлення про причини неявки позов буде розгля-
нуто у Вашу відсутність за наявності доказів, що містяться в матеріалах
справи.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області повідомляє
Кушнір Людмилу Анатоліївну, Коваленко Ксенію Валеріївну (останнє відоме
місце проживання: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Гетьмана Са-
гайдачного (колишня Фрунзе), буд. 264, кв. 28) про те, що 17 серпня 2016
р. о 09 годині 00 хвилин в приміщенні Мелітопольського міськрайонного
суду Запорізької області за адресою: м. Мелітополь, вул. Шмідта, 11 буде
слухатись цивільна справа за позовом Діденка Володимира Євгеновича в
інтересах Кукіної Наталі Яківни до Кушнір Людмили Анатоліївни, Коваленко
Ксенії Валеріївни про визнання права власності за набувальною давністю.

З опублікуванням оголошення про виклик Кушнір Людмила Анатоліївна,
Коваленко Ксенія Валеріївна по справі вважаються повідомленими про час
та місце розгляду справи і у випадку їх неявки справа підлягає розгляду за
їх відсутності.

Суддя Кучеренко В.В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає позовну заяву
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Бу-
гайової Ірини Юріївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Бугайова Ірина Юріївна, 25.05.1963 року народження, останнє
місце реєстрації: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Червонопрапорна,
59/48, викликається на 07 вересня 2016 року о 08.50 год. до Добропільського
міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду
цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, представника тре-
тьої особи, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде
розглянуто у їх відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено
заочне рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Агєєва
Олексія Михайловича, 21.11.1992 р.н., м. Луганськ, кв. Ольховський,
16/162, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 409/1474/16-ц за позовом Харківського державного університету
харчування та торгівлі про стягнення коштів, що відбудеться
20.09.2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200,
Луганська область, смт Білокуракине, 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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає позовну заяву
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Бі-
лецької Галини Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Білецька Галина Анатоліївна, 27.11.1964 року народження, ос-
таннє місце реєстрації: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, пр. Спартаков-
ський, 5/117, викликається на 08 вересня 2016 року о 08.30 год. до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові по-
яснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, представника тре-
тьої особи, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде
розглянуто у їх відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено
заочне рішення.

Суддя Хоменко Д.Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Плеснякової Ольги Олександрівни, Дудник Лариси Федо-
рівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі Плеснякова Ольга Олександрівна, 03.04.1962 року на-
родження, мешкає: м. Єнакієве, вул. Бабушкіна, 64, та Дудник Лариса Федо-
рівна, 21.05.1966 року народження, мешкає: м. Єнакієве, вул. Толбухіна, 14/47,
викликаються на 09.09.2016 року на 08 годину 30 хвилин до суду, кабінет 
№ 312, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н.М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добро-
пілля, Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає позовну заяву
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Плохих Юрія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Плохих Юрій Миколайович, 23.05.1955 року народження, ос-
таннє місце реєстрації: 86700, Донецька область, м. Харцизьк, вул. Чумака,
52/174, викликається на 07 вересня 2016 року о 08.40 год. до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До
розгляду цивільної справи пропонується надати суду письмові пояснення
та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, представника
третьої особи, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу
буде розглянуто у їх відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і
ухвалено заочне рішення. Суддя Хоменко Д.Є.

Загублені правовстановлюючі документи на квартиру №44 у будинку
№18 по вул. Героїв Праці в м.Харкові на ім’я Родака Володимира Олек-
сандровича 

вважати недійсними.

Втрачений Сертифікат відповідності № 0001321, виданий інспекцією
ДАБК у Київській області 03.11.2010 року та зареєстрований на Єріц-
похова М.Б.,

вважати недійсним.

15.08.2016 року об 11-00 годині у приміщенні Новоайдарського район-
ного суду Луганської області буде слухатись цивільна справа №419/2184/16-
ц, №2/419/356/2016 за позовом Остапюк Світлани Олександрівни до
Остапюка Вадима Володимировича про розірвання шлюбу. 

Суддя Л.Д. Добривечір



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

11

оголошення
www.ukurier.gov.ua5 серпня 2016 року, п’ятниця, № 146

Краматорський міський суд Донецької області (84000, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Плюхова Олега Віталійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

На судове засідання по справі, яке призначено на 10 серпня
2016 року на 11.30 годину (каб. № 26), викликається як відпові-
дач Плюхов Олег Віталійович, 22.10.1963 року народження,
уродженець м. Макіївки Донецької області, останнє місце меш-
кання: Донецька область, м. Макіївка м-н Зелений, б. 57, кв. 54.
Відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати письмові
заперечення щодо позову та посилання на докази, якими він об-
ґрунтовує. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність.

Суддя Лутай A.M.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Бродяженко Тетяни Євтихіївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

На судове засідання по справі, яке призначено на 10 серпня
2016 року на 10.30 годину (каб. № 26), викликається як відпові-
дачка Бродяженко Тетяна Євтихіївна, 02.04.1952 року народ-
ження, уродженка м. Макіївки Донецької області, останнє місце
мешкання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Скнарьова, б. 11,
кв. 1. Відповідачці пропонується надати до вищевказаної дати
письмові заперечення щодо позову та посилання на докази,
якими вона обґрунтовує. У випадку неприбуття, відповідачка по-
винна повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність.

Суддя Лутай A.M.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Іванової Тамари Віталіївни про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

На судове засідання по справі, яке призначено на 10 серпня
2016 року на 11.00 годину (каб. № 26), викликається як відпові-
дачка Іванова Тамара Віталіївна, 08.01.1959 року народження,
уродженка м. Макіївки Донецької області, останнє місце меш-
кання: Донецька область, м. Макіївка, м-н Зелений, б. 14, кв. 44.
Відповідачці пропонується надати до вищевказаної дати пись-
мові заперечення щодо позову та посилання на докази, якими
вона обґрунтовує. У випадку неприбуття, відповідачка повинна
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Лутай A.M.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут Донецької області, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовною заявою Гончарової Олени Ва-
димівни до Гончарова Андрія Юрійовича про розірвання
шлюбу.

Відповідач по справі Гончаров Андрій Юрійович,
08.03.1970 р.н., місце реєстрації та проживання: м. Бахмут,
вул. Леваневського, 16-174, викликається на 11.08.2016
року на 09 годину 30 хвилин до суду, каб. № 309, для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тверський С.М.

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дається доручення Турецького суду щодо отримання свід-
чень обвинуваченої Романової Еліни Сергіївни.

Обвинувачена по справі Романова Еліна Сергіївна (ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Мінська, будинок 63, квартира 77) повторно
викликається на 12 серпня 2016 року на 14 годину 00 хви-
лин, до судді Кривошеєва Д.А., для участі у розгляді
справи по суті.

У випадку неприбуття обвинувачена повинна повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Д.А. Кривошеєв

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кузнецової Тетяни
Миколаївни «Про стягнення суми боргу за кредитним до-
говором».

Відповідач по справі Кузнецова Тетяна Миколаївна
(мешкає за адресою: 86412, Донецька область, м. Єна-
кієве, вул. Промислова, 28/2) викликається на 09.08.2016
р. на 08-20 год. до суду в кабінет № 210 для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута заочно у її відсутність. 

Суддя Полтавець Н.З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гайдук Світлани Вік-
торівни «Про стягнення суми боргу за кредитним догово-
ром».

Відповідач по справі Гайдук Світлана Вікторівна (меш-
кає за адресою: 86391, Донецька область, м. Жданівка,
вул. Щорса, 2) викликається на 09.08.2016 р. на 08-30 год.
до суду в кабінет № 210 для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута заочно у її відсутність. 

Суддя Полтавець Н.З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Пєтєшевої Ірини Іго-
рівни «Про стягнення суми боргу за кредитним догово-
ром».

Відповідач по справі Пєтєшева Ірина Ігорівна (мешкає
за адресою: 86414, Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Менжинського, 108/12) викликається на 09.08.2016 р. на
08-00 год. до суду в кабінет № 210 для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута заочно у її відсутність. 

Суддя Полтавець Н.З.

Черняхівський районний суд викликає Заяць Надію Іва-
нівну, останнє відоме місце проживання: Житомирська
обл., Черняхівський р-н, с. Троковичі, вул. Гагаріна, буд.
56а, як відповідачку по справі за позовом Публічного Ак-
ціонерного Товариства Комерційного Банку «Приват Банк»
до Заяць Надії Іванівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Засідання відбудеться о 10 год. 00
хв. 29 серпня 2016 року в залі суду №2 Черняхівського
районнного суду Житомирської області за адресою: вул.
Слобідська, 1, смт Черняхів Житомирської області.

У разі неявки відповідачки без повідомлення причин не-
явки, справу буде розглянуто у її відсутність у заочному
порядку. 

Cуддя Слободенюк Н. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кулик Оксани Юріївни
«Про стягнення суми боргу за кредитним договором».

Відповідач по справі Кулик Оксана Юріївна (мешкає за
адресою: 84600, Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Урицького, 2/7) викликається на 09.08.2016 р. на 08-40
год. до суду в кабінет № 210 для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута заочно у її відсутність. 

Суддя Полтавець Н.З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Швидкої Алли Григо-
рівни «Про стягнення суми боргу за кредитним догово-
ром».

Відповідач по справі Швидка Алла Григорівна (мешкає
за адресою: 86391, Донецька область, м. Жданівка, вул.
Леніна, 38/7) викликається на 09.08.2016 р. на 08-10 год.
до суду в кабінет № 210 для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідача,
вона повинна повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута заочно у її відсутність. 

Суддя Полтавець Н.З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ « Приватбанк» до Луцко Віктора Анто-
новича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі
Луцко Віктор Антонович (місце реєстрації за адресою:
86391, Донецька обл., м. Жданівка, кв. Квартал, 26/34, буд.4,
кв. 33) викликається на 26 серпня 2016 року о 14.00 годині
до суду, каб. № 308, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя С.П. Букрєй

Солом’янський районний суд м. Києва (м. Київ,

Вознесенський узвіз, 10 Б, каб. 38) викликає Хафіз

Мухаммад на 15 год. 00 хв. 15 вересня 2016 року як

відповідача у цивільній справі № 760/6394/16-ц 

2-3584/16 за позовом Головіної Вікторії Вікторівни до

Хафіз Мухаммад про розірвання шлюбу.

У разі неявки, справу буде розглянуто за відсут-

ності відповідача. 

Суддя В.В. Українець

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Реви В’ячеслава Васильовича та Реви Раїси Федорівни
про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Рева В’ячеслав Васильович та Рева Раїса
Федорівна викликаються на 30 серпня 2016 року о 09:40
год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Хмельова С.М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приват Банк» до Каюда Наталії Вікторівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Каюда Наталія Вікторівна, проживає
за адресою: 84500, Донецька область, Бахмутський район,
с. Опитне, вул. Садова, буд. 4, кв.3-4, викликається в судове
засідання, призначене на 11 год. 30 хв. 26.08.2016 p., до суду,
каб. № 213, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на
позов та відповідні докази. У випадку неможливості при-
буття, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки. За інших обставин розгляд справи відбудеться у його
відсутності. Суддя Чопик О.П.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) проводить розгляд цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Калмикової Лідії Дмитрівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Калмикова Лідія Дмитрівна, проживає
за адресою: 84500, Донецька область, м. Часів Яр, вул. Леніна,
буд. 28, викликається в судове засідання, призначене на 10 год.
00 хв. 26.08.2016 p., до суду, каб. № 213, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов
та відповідні докази. У випадку неможливості прибуття, відпо-
відач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться у його відсутності. 

Суддя Чопик О.П.

Бориспільський міськрайсуд Київської області повідом-
ляє, що 20.09.2016 р. о 10.00 год. відбудеться розгляд
справи № 359/3771/16-ц, провадження № 2/359/1479/2016
за позовом Уповноваженої особи Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Всеукраїнський
акціонерний банк» Славкіної Марини Анатоліївни до
Млотко Юрія Анатолійовича про стягнення на предмет іпо-
теки, необхідно з’явитись до Бориспільського міськрай-
суду за адресою: м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 72,
зал с/з №10. У випадку неявки відповідача, від якого не на-
дійшло заяви про розгляд справи за його відсутності або
якщо повідомлені ним причини неявки визнані неповаж-
ними, буде ухвалено заочне рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Приморський районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання на 19 серпня 2016 року о 08.00 го-
дині (резервна дата 23 серпня 2016 року о 08.00 годині) за
адресою: м. Приморськ, вул. Леніна, 26, зал № 2, 1-й по-
верх, як відповідачів: Безкоровайну Людмилу Володими-
рівну та Безкоровайного Володимира Олексійовича по
цивільній справі № 326/824/16-цр за позовом Публічного
акціонерного товариства «Державний ощадний банк Ук-
раїни» до Безкоровайної Людмили Володимирівни, Безко-
ровайного Володимира Олексійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідачів в судове засідання на вказані
дату та час, справу буде розглянуто за їх відсутності.

Суддя О.М. Чапланова

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідачів Лисенка Володимира Анатолійовича,
Лисенко Інну Юріївну для участі в цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яка відбудеться 17 серпня
2016 року о 15.30 годині у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Жовтневий районний суд Миколаївської області
викликає Яновського Андрія Миколайовича для
участі як відповідача у справі за позовом Левинської
Світлани Олександрівни до Яновського Андрія Ми-
колайовича про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням.

Розгляд справи призначено 29 серпня 2016 року
о 09.30 годині.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб.
№ 13.

Суддя В.В. Полішко

Біловодський районний суд Луганської області  ви-
кликає як відповідачів Лущук Заріне Погосівну, Лущук
Євгена Юрійовича для участі в цивільній справі за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яка відбудеться 18 серпня 2016
року о 16.30 годині у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Мальцева Олександра Вікторовича, заре-
єстрованого за адресою: м. Луганськ, п. Самольот-
ний, буд.4, як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 2/431/1052/16р. про розірвання
трудового договору, яке відбудеться 20 вересня
2016 року о 09 годині 00 хв. в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул.
Миру, 38-«а». У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.М. Сергєєв

Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від 15
червня 2016 року відкрито апеляційне провадження за
апеляційною скаргою прокурора у кримінальному про-
вадженні Ігнатолі Д.В. на ухвалу Приазовського районного
суду Запорізької області від 24 травня 2016 року, якою
обвинувальний акт щодо Гаранжи Р.В. у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України по-
вернуто прокурору як такий, що не відповідає вимогам
КПК України.

До суду в якості обвинуваченого викликається Гаранжа
Роман Володимирович. Судове засідання відбудеться 26
серпня 2016 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні суду
за адресою: м. Запоріжжя, вул. Артема, 50.

Суддя В. П. Жовніренко

Повістка про виклик до суду
Ухвалою Апеляційного суду Запорізької області від

11.07.2016 р. відкрито апеляційне провадження за апе-
ляційною скаргою прокурора на ухвалу Бердянського
міськрайонного суду Запорізької області від 09.06.2016
p., якою обвинувальний акт за обвинуваченням Полто-
рацької І.І. за ч.4 ст. 28 ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни повернуто прокурору.

До суду в якості обвинуваченої викликається Полто-
рацька Ірина Іванівна. Судове засідання відбудеться 09
вересня 2016 р. о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Запоріжжя, пр. Леніна, 162.

Суддя І. П. Старовойт

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідача по справі за позовом
Пульної Ніни Ігорівни про визначення додаткового
строку для подання заяви про прийняття спадщини, яке
відбудеться  19.08.2016 року о 08.40 год.:

- Ровеньківська міська рада, останнє відоме зареєс-
троване місце реєстрації (перебування): Луганська обл.,
м. Ровеньки.

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

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в якості відповідачів Кизименка Михайла Васильо-
вича, Кизименко Тетяну Іванівну для участі в цивільній
справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яка відбудеться
17 серпня 2016 року о 15:00 годині у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в якості відповідачів Гончаренко Юлію Володими-
рівну, Гончаренка Андрія Івановича для участі в
цивільній справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яка від-
будеться 17 серпня 2016 року о 16:00 годині у
приміщенні суду за  адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в якості відповідачів Лущук Заріне Погосівну, Лущук
Євгена Юрійовича для участі в цивільній справі за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яка відбудеться 18 серпня 2016
року о 16:00 годині, у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання в якості відповідача Кищак
Ольгу Володимирівну, 21 лютого 1974 року народження,
останнє відоме місце проживання якої: с. Харліївка, вул.
Лісова, 29 Попільнянського району Житомирської об-
ласті, в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Кищак О.В. про стягнення заборгованості, яке
відбудеться о 10.00 годині 23.09.2016 року в залі суду
Попільнянського районного суду в смт Попільня по вул.
Б.Хмельницького, 24 Попільнянського району Житомир-
ської області.

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

Суддя Васільєв Л. А.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає відповідача по справі №408/5824/16-ц
(2/408/1207/16) за позовом Крючкова В. В. до Ро-
веньківської міської ради про визнання права влас-
ності у порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться 02.11.2016 року о
10 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30. 

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Постійно діючий третейський суд при ВГО «Союз
інвесторів України» викликає ТОВ «Олвін-Сервіс»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 30871617)
як відповідача у справі № 51/16 за позовом ПАТ
«Сбербанк» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 19.08.2016 р. о
14:30 год. у приміщенні Третейського суду за адре-
сою: м. Київ, вул. Заболотного, 150 А, оф. 8. Явка
обов’язкова.

Третейський суддя Яворська Н. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
для здійснення спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Левченко Вячеслав Андрійович, 25.05.1961
року народження, зареєстрований та проживає за адресою:
м. Донецьк, вул. Куйбишева, 244, кв. 107, на підставі
ст.ст.133, 135, 297-5 КПК України, викликається 16 серпня
2016 року о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ у Дніп-
ропетровській області (м. Дніпро, вул. Святослава Хороб-
рого, 23, контактний телефон слідчого: (056) 791-99-45) до
старшого слідчого в ОВС Кузьменка О.В. для допиту Вас як
підозрюваного та ознайомлення з матеріалами криміналь-
ного провадження № 22014040000000137 від 04.09.2014
року за ознаками кримінальних правопорушень, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 КК України.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 6 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +14 +19    +27 +32
Житомирська +14 +19    +27 +32
Чернігівська +14 +19    +27 +32
Сумська +13 +18    +27 +32
Закарпатська +14 +19    +27 +32
Рівненська +14 +19    +27 +32
Львівська +13 +18    +25 +30
Івано-Франківська +14 +19    +25 +30
Волинська +14 +19    +25 +30
Хмельницька +14 +19    +27 +32
Чернівецька +13 +18    +27 +32
Тернопільська +14 +19    +27 +32
Вінницька +14 +19    +28 +33

Oбласть Нiч          День
Черкаська +14   +19   +28  +33
Кіровоградська +15   +20   +29  +34
Полтавська +15   +20   +29  +34
Дніпропетровська +18   +23   +33  +38
Одеська +18   +23   +30  +35
Миколаївська +18   +23   +33  +38
Херсонська +20   +25   +33  +38
Запорізька +19   +24   +33  +38
Харківська +18   +23   +33  +38
Донецька +18   +23   +33  +38
Луганська +18   +23   +33  +38
Крим +18   +23   +30  +35
Київ +17   +19   +29  +31

Лариса ВЕЛИЧКО
для «Урядового кур’єра»

Олімпіада — це завжди
свято, бо його чекають

чотири роки і з ним пов’язу-
ють найамбітніші плани. І
господарі завжди прагнуть
створити його атмосферу
попри проблеми. Ось і в Ріо-
де-Жанейро, судячи з чис-
ленних фото графій, і гості, й
жителі міста в очікуванні
грандіозного спортивного
свята.

Скромно 
і безпечно

Церемонія відкриття
пройде на стадіоні «Мара-
кана», який вміщує понад
78 тисяч глядачів. Через
кризу в Бразилії шоу буде
значно скромнішим за пе-
кінське чи лондонське і, за
словами його виконавчого
продюсера Марка Балича,
коштуватиме 42 мільйони
доларів. Відкриття не буде
пишним і масштабним, не
буде  грандіозності Пекіна,
спецефектів Афін і техніч-
них новацій Лондона, але в
ньому залишиться сучас-
ний дух. Продюсер зазна-
чає, що шоу не розповіда-
тиме, як добре жити у Бра-
зилії, але говоритиме з
людьми про майбутнє.

На відкритті Олімпій-
ських ігор виступлять бра-
зильський співак і компо-
зитор володар п’яти премій
«Греммі» Каетану Велозу,
музикант Жилберту Жил,
який у 2003—2008 роках

працював міністром куль-
тури Бразилії, і співачка
Аніта. Їхній виступ буде
спільним. Шоу триватиме
три години.

Про скромність бразиль-
ської Олімпіади вже пові-
домляють спортсмени, які
живуть у надто невибагли-
вих умовах. Уболівальники
ж задля безпеки подорожі
до південноамериканської
країни робили по кілька
щеплень від різних хвороб
і запасалися протикомари-
ними засобами для профі-
лактики укусів летючих
комах, які можуть зарази-
ти вірусом Зіка.

Бразильці, не задоволені
кризою, падінням рівня
життя і скороченням соці-
альних програм, погрожу-
ють демонстраціями про-
тесту під час Олімпіади, бо
впевнені, що до такого ста-
ну в країні призвели ви-
трати на організацію спор-
тивних змагань. Вони ка-
жуть про скорочення за-
рплат державним служ-
бовцям і робітникам, змен-
шення кількості громад-
ського транспорту і машин
швидкої допомоги. 

Влада ж країни в умовах
світової терористичної за-
грози для якісної організа-
ції безпеки в Ріо звернула-
ся по допомогу до ізраїль-
ських спецслужб, які зай-
маються системою безпеки
Олімпійських ігор. Стадіо-
ни, Олімпійське селище,
аеропорти, готелі, най-
ближчі до них вулиці й не-
безпечні райони столиці

Олімпіади перебуватимуть
під наглядом ізраїльських
безпілотників і комп’ютер-
них систем. Десять тисяч
бразильських поліцей-
ських пройшли тренування
і працюватимуть разом з
ізраїльською командою за
їхніми методами охорони і
технологіями.

Чого очікувати
Україні?

Надії на олімпійське «зо-
лото» наша збірна може
пов’язувати із 10 спорт -
сменами чи командами. Пе-
редовсім це Ольга Харлан,
26-річна олімпійська чем-
піонка Пекіна у командно-
му складі, бронзовий при-
зер Лондона в особистій
першості шаблістів, 4-разо-
ва чемпіонка світу і 7-разо-
ва чемпіонка Європи. Цього
року вона вже виграла ку-
бок світу і здобула Гран-прі
в Москві. 

Претендуватиме на пере-
моги і жіноча команда фех-
тувальниць у складі Олени
Вороніної, Олени Краваць-
кої й Аліни Комащук. Чоло-
віча команда шпажистів у
складі Анатолія Герея, Бог-
дана Нікішина, Дмитра Ка-
рюченка і Максима Хво-
роста займає друге місце у
світовому рейтингу і теж
може розраховувати на
олімпійські нагороди.

Претендентом на олім-
пійське «золото» буде пред-
ставник греко-римської бо-
ротьби Жан Беленюк у ва-
говій категорії до 85 кілог-

рамів, чинний чемпіон світу
та Європи. Претендувати-
муть на медалі борчині
Юлія Ткач, Оксана Гер-
гель, Алла Черкасова,
Юлія Хавалджі й Аліна
Махиня. Вони були чем-
піонками і призерами чем-
піонатів світу та Європи,
але перемогти японських і
монгольських спортсменок
їм буде важко.

Легкоатлети дають мало
надій на медалі. Наталії
Прищепі, яка на чемпіонаті
Європи в Амстердамі вибо-
рола «золото» в бігу на дис-
танції 800 метрів, цього буде
малувато. Буде претенду-
вати на олімпійське «золо-
то» український стрибун у
висоту Богдан Бондаренко.

Можна розраховувати на
перемогу парної чоловічої
четвірки з академічної
греблі й каноїста Юрія Че-
бана, який здобув «бронзу»
в Пекіні й «золото» у Лондо-
ні. Бронзовий призер 2012
року гімнаст Ігор Радівілов
змагатиметься за «золото»
в опорному стрибку. На од-
ну з медалей у художній
гімнастиці розраховувати-
ме Ганна Різатдінова.

Традиційно медальна
для України програма з ку-
льової стрільби. Надії по-
кладаємо на олімпійську
чемпіонку Олену Костевич,
Романа Бондарука й Олега
Омельчука. У стендовій
стрільбі після перер ви вис-
тупатиме 48-річний Мико-
ла Мільчев.

Тримаємо кулаки за на-
ших!

Шлях із «сірої зони» 
до вишу Рівного

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

ОСВІТА. Єдиній у цьому навчальному році випускниці Троїцької се-
редньої школи, що на Луганщині, Катерині Григор’євій пощастило.
Дівчинка відправляється на навчання до Рівного. Такий шанс випав
на долю сироти завдяки увазі членів групи цивільно-військового спів-
робітництва оперативно-тактичного угруповання «Луганськ».

Військові на сході не лише захищають кордони Батьківщини, а й
намагаються допомогти місцевим жителям із прифронтових сіл ви-
борювати краще майбутнє. Для малюків у селі Троїцьке, що поблизу
лінії розмежування, вони облаштували дитячий майданчик, а кращих
місцевих підлітків винагороди-
ли за гарне навчання. Під час
свята останнього в цьому на-
вчальному році шкільного дзво-
ника всім учасникам учнівських
олімпіад, незалежно від зайня-
того місця, виплатили з особис-
тих заощаджень по 200 гри-
вень, кращим учням — по 400 і
єдиній випускниці — 500 гри-
вень. 

«Ми вирішили стимулювати
дітей. З одного боку, мотивува-
ти їх,  щоб краще вчилися, праг-
нули отримати знання, а з дру-
гого — заохотити тих, хто добре
вчиться, проявляє активність у громадській роботі», — розповідає ко-
мандир Попаснянської групи ЦВС оперативно-тактичного угрупован-
ня «Луганськ» Арсен Сидоров. 

Військові дізналися, що у випускниці Катерини Григор’євої немає
батьків. Мати померла, батько невідомо де, виховує дівчинку бабуся.
Завдяки тому, що на той час в роботі групи ЦВС Попасної брав участь
заступник голови Рівненської райради Микола Сальчук, армійці вирі-
шили взяти сироту під свою опіку. Запропонували бабусі, щоб та від-
пустила онуку на навчання до Рівного в будь-який виш, який обере
дівчинка. Зобов’язалися повністю забезпечити майбутню студентку
оплатою за навчання та гуртожитком, гарантували повну підтримку
за необхідності.

Бабуся не одразу погодилася відпустити онуку вчитися так далеко
від рідного дому. Але як мудра людина зрозуміла, що для дівчинки це
той самий шанс отримати вищу освіту. Слідом за землячкою  вчитися
туди відправляться й інші випускники місцевих шкіл, упевнені вій-
ськові.
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Військові на сході 
не лише захищають
кордони
Батьківщини, 
а й намагаються
допомогти місцевим
жителям із
прифронтових сіл.

Хоч бразильські традиційні олімпійські кільця трохи екстремальні, але ж як красиво!

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ




