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Чи переможе у Сєверодонецьку 
зелений коворкінг
НЕПРАВИЛЬНО. На жаль, нині озелененням міста опікуються лише його жителі

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

У новому обласному центрі 
Луганщини передовсім впа-

дає в око природно-контрастна 

ситуація. Весь вільний простір 
тут завоював височенний сухос-
тій. А в центрі міста, свого ча-
су побудованого на піску, буяє 
сквер імені Гоголя, який посту-
пово перетворюється на оазис 

рідкісних рослин і квітів. Скверу 
пощастило: ним опікуються во-
лонтери. Тож виходить, що пи-
тання озеленення стало тестом, 
наскільки міська влада спро-
можна впоратися з виконанням 

наказів жителів. Поки що ре-
зультати його невтішні.

Озеленення — болюча тема 
для міста хіміків через потенцій-
но велику техногенну небезпе-
ку. Але у Сєверодонецьку жоден 

парк та сквер не мають статусу 
й не закріплені за комунальними 
підприємствами. Секретар місь-
кої ради Григорій Пригеба 
підкреслює: «Кожен кущ 
має бути на балансі».

Міністр закордонних справ Королівства Швеція 
про загальновизнаний факт територіальної 
приналежності півострова 
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Військо відпрацьовує 
злагодженість

ВИШКІЛ. Підрозділи Збройних сил до кінця року візьмуть 
участь у трьох багатонаціональних командно-штабних навчан-
нях на території України та за її межами. Про це на традицій-
ному брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олек-
сій Чернобай. 

У листопаді на території Міжнародного центру миротворчості 
та безпеки Національної академії сухопутних військ імені геть-
мана Петра Сагайдачного відбудеться багатонаціональне ко-
мандно-штабне навчання «Кленова арка». До участі в ньому 
буде залучено підрозділи високомобільних десантних військ та 
українського персоналу спільної українсько-польсько-литов-
ської бригади. У другій половині вересня в Румунії відбудеть-
ся багатонаціональне командно-штабне навчання «Світла ла-
вина», участь в якому візьмуть військовослужбовці ЗСУ зі спо-
рядженням та військовою технікою, повідомляє УНІАН. А в жов-
тні у Боснії та Герцеговині відбудеться багатонаціональне ко-
мандно-штабне навчання «РЕГЕКС», де заплановано участь 
військовослужбовців механізованого та аеромобільного під-
розділів ЗСУ зі штатним озброєнням та військовою технікою.
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ЦИТАТА ДНЯ

МАРГОТ ВАЛЬСТРЬОМ:

ЦИФРА ДНЯ

44 500
військовослужбовців уклали контракти 
зі Збройними силами від початку року. 

Серед них 4900 офіцерів   

 
«Різкі російські твердження 

про українських 
«терористів» не змінять 

факту, що Крим 
є і залишиться 

частиною України».

Де ти, моя надіє?

ТЕХНОЛОГІЇ

Чого не вистачає для розвитку, 
безпечного й ефективного 
застосування безпілотної 
авіації, її інтеграції в систему 
цивільної?

Відомий письменник 
Ігор Павлюк розповів «УК», 
де шукати джерело поезії 
та як допомогти людям 
полюбити світ

СУБОТНІ ЗУСТРІЧІ

НА МЕЖІ. Серед головних проблем паліативної допомоги — 
психологічні бар’єри, занадто жорстке регулювання 
знеболювальних опіоїдів, брак законодавчої бази
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Готові зустріти п’яту хвилю
демобілізованих 
ЗАХИСНИКИ ВІТЧИЗНИ. Як у Запорізькій області розв’язують
проблеми учасників АТО 

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

Зініціативи Запорізького
обласного центру допо-

моги учасникам АТО у Ве-
селівському і Приазов-
ському районах відбулися
навчально-методичні семі-
нари, присвячені зустрічі
воїнів, які повертаються з
п’ятою хвилею демобіліза-
ції. Начальник управління
з питань внутрішньої полі-
тики та зв’язків з громад-
ськістю Запорізької ОДА
Олександр Зубченко наго-
лосив, що основне завдан-
ня зараз — приділити біль-
ше уваги кожному з них,
розповісти про права, дер-
жавні соцгарантії, переко-
нати їх оперативно стати
на облік до управлінь соц-
захисту й пройти комп -
лексний медичний огляд. 

На жаль, багато з них
легковажно ставляться до
свого здоров’я, яке з об’єк-
тивних причин погіршило-
ся під час перебування в
зоні АТО, що може при-
звести до важких усклад-
нень і прогресування хво-
роб. Чимало проблем вини-
кає і з їхньою професійною
адаптацією. Останнім ча-
сом збільшується кількість
бажаючих отримати водій-
ські права не лише катего-
рій «А» і «В» (легкові авто),
але й «С», що дасть змогу
бійцям у мирному житті
працювати на вантажному
автотранспорті в сільсько-
му господарстві. Однак є
проблема — оперативний
перерозподіл коштів між
територіями гальмується
через бюрократичні фор-
мальності.

Керівник обласного цен-
тру допомоги учасникам
АТО Олексій Сквордяков
зауважив, що необхідно
організовано консолідува-
ти демобілізованих, ство-
рити на кожній території
громадські організації.
Дієвість такого підходу
демонструють бійці АТО
Мелітопольщини на чолі з
керівником Центру соці-
ально-психологічної реа-
білітації «Побратим» Світ-
ланою Алексєєвою. Завдя-

ки активному тиску на об-
ласне управління Держ -
геокадастру вони отрима-
ли понад 430 дозволів на
розробку землевпорядної
документації. У Приазов-
ському районі ветеран-
ський рух розвиває місце-
вий фермер Валерій Стоя-
нов, який організував пер-
ший в Україні футбольний
турнір за участі команд ін-
валідів АТО, подарував їм
можливість дружньо по-
спілкуватися і тиждень
чудово відпочити на Азов-
ському морі.

Проблеми наших захис-
ників поступово розв’язу-
ють і у Веселівському
районі. В управлінні соці-
ального захисту, на базі
якого працює місцевий
центр допомоги учасникам
АТО, для відвідувачів
створено справжню оазу з
мальовничим фонтаном,
ставочком і золотими риб-
ками. За особистого спри-
яння голови райдержадмі-
ністрації Івана Мігулі вда-
лося домогтися виплати
компенсацій за втрату го-
дувальника родинам Во-
лодимира Дубініна та Лео-
ніда Папіровника, які тра-
гічно загинули під час
АТО.

Олександр Зубченко по-
бував на прикордонній за-
ставі «Приазовськ» Бер-
дянського прикордонного
загону, в зоні відповідаль-
ності якої 48 кілометрів уз-
бережжя та 27 миль мор-
ської акваторії. Постійне
чергування несуть бойові
катери, працюють спосте-
режні пункти. Оборонці
кордону співпрацюють з
місцевими жителями, за-
тримують контрабандистів
і браконьєрів. Посадовець
передав прикордонникам
овочі та фрукти, поспілку-
вався з молодим поповнен-
ням — військовослужбов-
цями строкової служби, які
цього року стали на захист
України. Хлопці старанно
опановують військову на-
уку, призвичаюються до
нелегкого солдатського по-
буту й готові дати гідну
відсіч будь-якій загрозі на
суші та на морі.

У Запоріжжі надання
психологічної допомоги
учасникам бойових дій та
воякам, які повертаються
із зони проведення АТО,
— пріоритетне завдання
міського центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей
та молоді. У межах науко-
во-дослідницького проек-

ту з червня 2016 року три-
ває планове супервізійне
навчання співробітників
за програмою СЕТА. Його
реалізує Центр психічного
здоров’я та психо-соціаль-
ного супроводу НаУКМА й
факультет прикладних
досліджень у сфері пси-
хічного здоров’я універси-
тету Джонса Хопкінса. Ця
програма — унікальний
інструмент, вона розроб-
лена для роботи з людьми,
які потрапили у вир трав-
муючих подій, дає фахів-
цям змогу працювати з
симптомами післятравма-
тичного стресового ус-
кладнення, депресивних
негараздів, допомогає нор-
малізувати спосіб життя. 

При цьому фахівці За-
порізького міського цен-
тру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді, які
пройшли навчання за да-
ним проектом як суперві-
зори, на систематичних
консультативних зустрі-
чах допомагають оволоді-
ти необхідними навичками
відповідним спеціалістам
Якимівського та Веселів-
ського центрів соціальних
служб, які реалізують цю
програму безпосередньо в
своїх районах.

Марина ВОЛОШИН 
для «Урядового кур’єра»

ПОКЛИК. За повідомлен-
ням управління преси та ін-
формації Міністерства оборо-
ни, під час брифінгу за участю
начальника управління персо-
налу — заступника начальни-
ка штабу командування Вій-
ськово-Морських сил Зброй-
них сил України капітана 1
рангу Олександра Шевченка
стало відомо про продовжен-
ня відбору охочих для військо-
вої служби до ВМС за кон-
трактом. За його словами, на-
явність сучасної техніки й оз-

броєння — важлива, але
втрачає сенс, якщо не буде
кому все це використовувати
та обслуговувати.

Офіцер повідомив про те,
що на сьогодні у лавах україн-
ських ВМС проходять службу
близько 6 тисяч військово -
службовців військової служби
за контрактом.

— Лише протягом цього ро-
ку ВМС поповнилися майже
на 2,5 тисячі контрактників —
із кількості цивільної молоді,
тих, хто проходить строкову
службу, і мобілізованих. І це
за умови, що за весь попе-
редній рік було відібрано для

проходження військової служ-
би за контрактом близько 1
тисячі чоловік. Проте потреба
у контрактниках залишаєть-
ся, флоту необхідно відібрати
для проходження служби за
контрактом ще близько 5 ти-
сяч осіб, — каже капітан
Олександр Шевченко. — Аб-
солютна більшість контрак-
тників — люди, які свідомо
прийшли на службу й мотиво-
вані. Багато з них мають за
плечима досвід проходження
АТО, — зазначив він.

Олександр Шевченко та-
кож перелічив вимоги при-
йняття на військову службу за

контрактом, пільги та гарантії
для військовослужбовців ря-
дового і сержантського скла-
ду за контрактом.

За його словами, надвод-
ним силам українських ВМС
найбільш потрібні мотористи,
електрики, комендори, сиг-
нальники, рульові, марсові;
частинам забезпечення — са-
пери, хіміки, водії, механіки-
водії, радіометристи, дози-
метристи; морській піхоті —
стрільці, механіки-водії, водії,
гранатометники. Контрактни-
ки потрібні береговій артиле-
рії, морській авіації та іншим
родам сил і військ флоту.

Міць Військово-Морських сил — 
за контрактниками

«Хмари»
рятуватимуть
життя

Олег ЧЕБАН, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОЕКТ. У серпні на базі Жмеринської станції швидкої
медичної допомоги у тестовому режимі запрацює «хмарна»
обліково-медична система «igiMed Мольфар», яку згодом
поширять на всю Вінницьку область. Програмний продукт
розробили волонтери задля вдосконалення логістики поря-
тунку поранених, щоб забезпечити координацію дій волон-
терів, лікарів і військових під час надання медичної допомо-
ги та зменшити час транспортування поранених до медзак-
ладів.

Запропонована система побудована так, що вона ефек-
тивна і в цивільній медицині. Тож керівництво області підтри-
мало її впровадження. Волонтери навчили 90 лікарів, тепер
готують 150 працівників бригад «швидкої», потім пояснюва-
тимуть деталі роботи нової системи в п’яти станціях екстре-
ної медицини в області.

За словами Катерини Савчук, керівника проекту, ця облі-
ково-медична система починає діяти, щойно надходить дзві-
нок у диспетчерську, де створюють карту хворого. Потім да-
ні передають у систему із планшета або зі стаціонарного
комп’ютера бригаді «швидкої». Лікар доповнюватиме їх і
спрямовуватиме до приймального відділення центральної
лікарні, куди направлятимуть пацієнта. А в цей час медики
готуються до прийому хворого, аби надати оперативно якіс-
ну допомогу.

Впровадження цієї системи додаткових капіталовкладень
не потребує. Волонтери безкоштовно передали своє про-
грамне забезпечення. Планшети закупив підрозділ екстре-
ної медицини ще кілька років тому для всієї області,
комп’ютери є в кожній лікарні. А картку можна заповнювати
і без доступу до інтернету, активізувавши опцію «зберегти».
Щойно дорогою з’являється інтернет, інформація автоматич-
но надходить на сервер.

Після випробування новинки в цивільній медицині готовий
програмний продукт планують передати українським вій-
ськовим медикам у зону АТО.

Профспілки 
на Луганщині
прагнуть діалогу 
з владою

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

НА ЧАСІ. Обласна військово-цивільна адміністрація,
профспілки й роботодавці підписали тристоронню угоду. Но-
вий документ — це свідчення налагодження діалогу, який
має стати запорукою подальшого соціально-економічного
розвитку області, а також сприяти підвищенню конкурентос-
проможності підприємств, зростанню рівня зайнятості насе-
лення й створенню гідних і безпечних умов праці. Саме так
характеризують подію підписанти — керівники обласної вій-
ськово-цивільної адміністрації, федерації профспілок облас-
ті й громадської організації «Об’єднання організацій робото-
давців Луганської області». Завдяки цьому буде відновлено
роботу важливих колегіальних органів, таких як обласний
комітет сприяння зайнятості населення та тристороння соці-
ально-економічна рада.

«Майже сто років тому в Європі вирішили, що треба до-
мовлятися. Тоді за стіл переговорів сіли роботодавці, проф-
спілки й влада. І тепер усе виходить. Сподіваюся, ми також
зможемо домовитися, від чого буде користь регіону,  робото-
давцям і профспілкам», — сказав голова правління ГО
«Об’єднання організацій роботодавців Луганської області»
Борис Макаревич.

У професійне військо українці йдуть за покликом серця
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Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільні справи
за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості до:

1. Відповідач Омельченко Іван Іванович, останнє місце реєстрації
та проживання: Донецька обл., Слов’янський район, с. Мирне, вул.
60 років СРСР, буд. 23, кв. 10, викликається 18 серпня 2016 року о
08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

2. Відповідач Ягірська Тетяна Володимирівна, останнє місце ре-
єстрації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Профін-
терна, буд. 18, викликається 18 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв.
до суду для участі у розгляді справи по суті.

3. Відповідач Капустенко Дмитро Іванович, останнє місце реєс-
трації та проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка,
буд. 31, кв. 88, викликається 18 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв.
до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позо-
ву та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справи будуть розглянуті у їхню
відсутність.

Суддя О. В. Неженцева
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Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольского, буд. 2) розглядає цивільну справу
М 2/243/781/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства
«Всеукраїнський Акціонерний Банк» до Ляшенка Ігоря Геннадійовича
про стягнення боргу за договором кредиту. Відповідач у справі Ля-
шенко Ігор Геннадійович, останнє відоме місце мешкання якого: 
м. Горлівка, вулиця Мушкетовська, буд. 19, кв. 10, викликається до
суду на 8 вересня 2016 року на 11 годину 00 хвилин для участі у роз-
гляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутністю. 

Суддя М. О. Гусинський

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа № 236/1945/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Черник Сер-
гія Юрійовича, Ілющенко Вікторії Юріївни, Ілющенка Віктора Вікторовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором в розмірі 2201135,24
гривень.

Відповідачі Черник Сергій Юрійович, Ілющенко Вікторія Юріївна, Ілю-
щенко Віктор Вікторович викликаються до каб. № 27 суду на 23 серпня 2016
року на 08 годину 15 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута без їхньої участі за
наявними доказами. 

Суддя Шавиріна Л.П.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Чижи-
кова Валерія Андрійовича, який мешкає: Луганська область, Антраци-
тівський район, сел. Вишневе, вул. Зарічна, 92, Чижикова Олексія
Валерійовича, який мешкає: Луганська область. м. Антрацит, вул. 9
Травня, 7/34, як відповідачів у судове засідання по цивільній справі
№431/3205/16-ц провадження №2/431/998/16 за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Чижикова Валерія Андрі-
йовича, Чижикова Олексія Валерійовича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 06.09.2016 р. о 10-00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу
без Вашої участі на підставі ч.4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

У провадженні Харківського районного суду Харківської
області знаходиться цивільна справа №635/5202/16-ц про-
вадження №2/635/2483/2016 за позовом Шевченка Воло-
димира Євгенійовича до Борисова Сергія Володимировича,
Борисова Володимира Ярославовича, третя особа: Пісочин-
ська селищна рада Харківського р-ну Харківської обл., про
припинення права власності на нерухоме майно. Борисов
Сергій Володимирович, останнє відоме місце проживання
(перебування) якого: Харківська обл., Харківський р-н, с.
Пісочин, вул. Спортивна, б.25, та Борисов Володимир Ярос-
лавович, останнє відоме місце проживання (перебування)
якого: Донецька обл., м. Дзержинськ, с. Новгородське, вул.
Воїнів-Інтернаціоналістів, б. 12/51, викликаються як відпо-
відачі на судове засідання на 17 серпня 2016 р. о 10.45 у
приміщення Харківського районного суду Харківської обл.
(Харківська обл., Харківський р-н, с. Покотилівка, вул. Ско-
вороди, б. 18, каб. № 5).

Суддя Н.М. Токарєва

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області
перебуває цивільна справа за позовом прокурора м. Ірпеня
до Ірпінської міської ради, Данилишиної Ганни Олексіївни,
Прокопенко Тетяни Петрівни, Шкільнюка В’ячеслава Леоні-
довича, Магдалюка Олексія Віталійовича, Антонюка Петра
Олександровича, Курсакова Олександра В’ячеславовича, Ку-
рамагомедова Рамазана Асадуловича, Малюка Михайла Ана-
толійовича, Ярошенка Андрія Івановича, Шелі Ганни
Михайлівни, Суховик Ірини Михайлівни, Гаврилюк Марга-
рити Олегівни, Карпенка Євгена Ігоровича, Антонюк Ольги
Василівни, Сьомки Ігоря Володимировича, Новоградського
Олега Вікторовича, Корецької Світлани Валентинівни, Пє-
шого Олексія Валерійовича, Харченка Ігоря Віталійовича, Су-
ліма Ярослава Васильовича, Приватне підприємство
«Нерухомість Ірпеня», ТОВ «ФРЕШ ЛТД», Панчук Катерини
Володимирівни, Ксенофонтова Івана Олександровича, Ло-
боди Юлії Анатоліївни, Антонюк Наталі Володимирівни, третя
особа: обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний
кооператив «Зелений гай», про скасування рішень та ви-
знання недійсними державних актів про право власності на
земельні ділянки.

Суд викликає на 18.08.2016 р. о 10.00 год.: Данилишину
Ганну Олексіївну, Прокопенко Тетяну Петрівну, Шкільнюка
В’ячеслава Леонідовича, Магдалюка Олексія Віталійовича,
Антонюка Петра Олександровича, Курсакова Олександра
В’ячеславовича, Курамагомедова Рамазана Асадуловича,
Малюка Михайла Анатолійовича, Ярошенка Андрія Івано-
вича, Шелі Ганну Михайлівну, Суховик Ірину Михайлівну,
Гаврилюк Маргариту Олегівну, Карпенка Євгена Ігоровича,
Антонюк Ольгу Василівну, Сьомку Ігоря Володимировича,
Новоградського Олега Вікторовича, Корецьку Світлану Ва-
лентинівну, Пєшого Олексія Валерійовича, Харченка Ігоря Ві-
талійовича, представника Приватного підприємства
«Нерухомість Ірпеня», представника ТОВ «ФРЕШ ЛТД», Пан-
чук Катерину Володимирівну, Ксенофонтова Івана Олексан-
дровича, Лободу Юлію Анатоліївну як відповідачів та
представника обслуговуючого кооперативу «Житлово-буді-
вельний кооператив «Зелений гай» як третю особу. Явка
обов’язкова.

Суддя С. І. Оладько

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядаються
цивільні справи: № 236/1924/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Вязовик Світлани Олександрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором в розмірі
53536,72 гривень; № 236/1927/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватБанк» до Зеленого Едуарда Васильовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором в роз-
мірі 55248,76 гривень; № 236/1929/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Норд Світлани Геннадіївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором в розмірі
54137,47 гривень; № 236/1930/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватБанк» до Пушкової Тетяни Олександрівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором в роз-
мірі 55071,59 гривень.

Відповідач Вязовик Світлана Олександрівна виклика-
ється до каб. № 27 суду на 18 серпня 2016 року на 09 го-
дину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Зелений Едуард Васильович викликається
до каб. № 27 суду на 18 серпня 2016 року на 10 годину
00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Норд Світлана Геннадіївна викликається до
каб. № 27 суду на 18 серпня 2016 року на 11 годину 00
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Пушкова Тетяна Олександрівна виклика-
ється до каб. № 27 суду на 18 серпня 2016 року на 13 го-
дину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази У разі неявки відповідачів, справи
будуть розглянуті без їхньої участі за наявними дока-
зами. 

Суддя Шавиріна Л.П.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Цен-
тральна, 26 а) розглядатиме цивільні справи за по-
зовами ПАТ «Укрсоцбанк» до фізичних осіб про
стягнення заборгованості за кредитними догово-
рами. Відповідачі:

справа №319/740/16-ц — Бойко Сергій Олексійо-
вич, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Кіровоградська, буд. 22, кв. 13,
викликається до суду на 09 год. 15 хв. 29 серпня
2016 року;

справа №319/740/16-ц — Бойко Анжеліка Олек-
сандрівна, останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Сніжне, вул. Шахматова, буд, 36, кв.
9, викликається до суду на 09 год. 15 хв. 29 серпня
2016 року;

справа №319/741/16-ц — Волков Віктор Олексан-
дрович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Заслонова, буд. 4, викликається
до суду на 09 год. 00 хв. 29 серпня 2016 року;

справа №319/741/16-ц — Волкова Тетяна Васи-
лівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Заслонова, буд. 4, викликається
до суду на 09 год. 00 хв. 29 серпня 2016 року.

Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду
можна отримати в суді за вищевказаною адресою
або через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У ви-
падку неявки відповідача в судове засідання та не-
повідомлення суду про поважну причину неявки,
позов буде розглянутий за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя Солодовніков Р.С.

Апеляційний суд Київської області викликає в судове за-
сідання відповідача Білоуса Бориса Васильовича по справі
№ 362/1108/15 (22ц-780/2118/16) за апеляційною скаргою
Першого заступника прокурора Київської області на рі-
шення Васильківського міськрайонного суду Київської об-
ласті від 04 лютого 2016 року у справі за позовом
Києво-Святошинської місцевої прокуратури в інтересах
держави в особі головного управління Держземагентства
у Київській області, державного підприємства «Дослідне
сільськогосподарське виробництво Інституту фізіології
рослин і генетики НАН України» до Глевахівської селищної
ради Васильківського району Київської області, Білоуса Бо-
риса Васильовича про визнання незаконним та скасування
рішення селищної ради, визнання недійсним державних
актів на право власності на земельні ділянки та витребу-
вання земельних ділянок, яке призначено на 11 год. 00 хв.
13 жовтня 2016 року.

У разі неявки сторін розгляд справи відбудеться у їх від-
сутності.

Суддя Ю. М. Кулішенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваний Псарьов Петро Юрійович, 11.07.1990 р.н., відповідно

до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України викликається 18 серпня 2016
року на 10.00 год. до старшого слідчого Генеральної прокуратури Ук-
раїни Музики В.М. у каб. № 209 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська,
18 (тел. 044-200-70-79), для проведення слідчих та процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 42015000000001642 за ч. 4 ст. 41, ч. 3
ст. 365 (в редакції від 07.04.2011); ч. 3 ст. 258 (в редакції від 21.09.2006);
ч. 4 ст. 41, ст. 340; ч. 4 ст. 41, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від
05.11.2009); ч. 4 ст. 41, ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 (в редакції від
05.11.2009), ч. 2 ст. 262 КК України.

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

рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха

або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу

внаслідок відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у

зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово
залишити цей заклад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або
серйозна загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи

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

відповідач, який був у встановленому КПК України порядку викликаний
(зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних
причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього на-
кладається грошове стягнення у розмірі: - від 0,25 до 0,5 розміру міні-
мальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого,
прокурора; - від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2.  У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підоз-
рюваного, обвинуваченого, свідка, може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несуть відповідаль-
ність, встановлену законом.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шепелев Олександр Олександрович, 04.07.1970 року народження, проживаючий

за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 27, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137,
2975 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) виклика-
ється 18 серпня 2016 року о 09.00 год. до Головної військової прокуратури Генераль-
ної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 124 (тел.
044-200-69-30), для участі в проведенні процесуальних дій у кримінальному провад-
женні № 42016000000002037 від 05.08.2016 за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 3 ст. 27, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу
України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний
прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у при-
значений строк - заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик
є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження сво-
боди пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непере-
борної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4)
відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відряд-
ження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я
у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити
цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або се-
рйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про виклик; 8)
інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик:
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-

кликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не
повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення
у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття
на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у
випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного
може бути застосовано привід.

ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого
судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підоз-
рюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний
розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спе-
ціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу XI «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст.
139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців перехову-
ються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності
та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України,
на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористич-
ної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України О. Горбаньов

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Шепелев Олександр Олександрович, 04.07.1970 року народження, проживаючий

за адресою: м. Київ, вул. Панфіловців, 27, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 137,
2975 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) викли-
кається 17 серпня 2016 року о 09.00 год. до Головної військової прокуратури Гене-
ральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, кабінет 124
(тел. 044-200-69-30), для участі в проведенні процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42016000000002037 від 05.08.2016 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, п.п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 Кримінального
кодексу України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 7 ст. 42 КПК України підозрюваний зобов’язаний
прибути за викликом до слідчого, а в разі неможливості прибути за викликом у
призначений строк - заздалегідь повідомити про це слідчого.

Згідно ст. 138 КПК України, поважними причинами неприбуття особи на виклик
є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження
свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини не-
переборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок від-
рядження, подорожі тощо; 5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони
здоров’я у зв’язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово
залишити цей заклад; 6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких
осіб або серйозна загроза їхньому життю; 7) несвоєчасне одержання повістки про
виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-
клик.

Статтею 139 КПК України передбачені наслідки неприбуття на виклик:
ч. 1 - якщо підозрюваний, який був у встановленому цим Кодексом порядку ви-

кликаний (зокрема наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або
ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або
не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стяг-
нення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку
неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заро-
бітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

ч. 2 - у випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного
може бути застосовано привід.

ч. 5 - ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази)
підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжна-
родний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування
чи спеціального судового провадження.

Згідно п. 201 розділу XI «Перехідних положень» КПК України, положення ч. 5 ст.
139 цього Кодексу поширюються також на осіб, які понад шість місяців перехову-
ються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідаль-
ності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами
України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення анти-
терористичної операції.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головної військової прокуратури
Генеральної прокуратури України О. Горбаньов

Новогродівський міський суд Донець-
кої області (84583, м. Новогродівка, вул.
Риночна, 110) розглядає цивільну справу
за позовом Медвідь Вячеслава Володи-
мировича до Медвідь Олени Федорівни
про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим примі-
щенням. Відповідачка в справі Медвідь
Олена Федорівна (зареєстрована за ад-
ресою: 85483, Донецька область, місто
Новогродівка, вул. Молодіжна (Піонер-
ська), 3/19, викликається на 18 серпня
2016 року о 10 год. до суду, каб. №4, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У
випадку неприбуття відповідачка по-
винна повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у її
відсутність.

Суддя Пархоменко О. Ф.

Слов’янський міськрайонний суд До-
нецької області (84112, м. Слов’янськ,
вул. Добровольського, 2) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Альфа-
Банк» до Пономаренко А.В. про
стягнення заборгованості.

Відповідачка Пономаренко Альона
Василівна, останнє місце реєстрації
та проживання: Донецька обл., 
м. Слов’янськ, в’їзд Сосновий бір,
буд. 1, кв. 5, викликається 18 серпня
2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати
свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відпові-
дачка повинна повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність.  

Суддя О. В. Неженцева

Черненко Олександр Іванович,
04.05.1981 р.н., останнє відоме місце
проживання якого: Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. Мічурінська, 23, ви-
кликається до Добропільського
міськрайонного суду Донецької об-
ласті як відповідач по цивільній
справі № 227/3046/16-ц за позовом
ПАТ Комерційний банк «ПриватБанк»
до Черненка Олександра Івановича
про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 16.08.2016
року о 10.00 год. у приміщенні суду
за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Банкова, 39А. У разі
неявки відповідача до суду справу
буде вирішено на підставі наявних у
ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Апеляційний суд Київської області викликає в су-
дове засідання відповідача Мур’є Олів’є Франсуа та
третіх осіб Яцину Вікторію Олексіївну та Митюру Лідію
Костянтинівну по справі №362/6103/15 (провадження
№ 22Ц-780/3571/16) за апеляційною скаргою Першого
заступника прокурора Київської області на заочне рі-
шення Васильківського міськрайонного суду Київської
області від 11 квітня 2016 року по справі за позовом
Києво-Святошинської місцевої прокуратури в інтересах
держави в особі Головного управління Держземагент-
ства у Київській області, Державного підприємства
«Дослідне сільськогосподарське виробництво Інсти-
туту фізіології рослин і генетики НАН України» до Гле-
вахівської селищної ради Васильківського району
Київської області, Мур’є Олів’є Франсуа, треті особи:
Яцина Вікторія Олексіївна, Митюра Лідія Костянтинівна
про визнання незаконним та скасування рішення се-
лищної ради, визнання недійсними державних актів на
право власності на земельні ділянки та витребування
земельних ділянок, яке призначене на 11 год. 15 хв. 23
серпня 2016 року.

У разі неявки сторін розгляд справи відбудеться у їх
відсутності.

Суддя О.І.Сліпченко

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Во-
лодимирська, 15) викликає в судове засідання як від-
повідачів Пейтер Василину Василівну, Скляр Наталію
Вікторівну, на 12 годину 30 хвилин 30 серпня 2016 року
для участі у розгляді цивільної справи за апеляційною
скаргою першого заступника прокурора Київської об-
ласті на рішення Васильківського міськрайоного суду
Київської області від 19 листопада 2015 року у справі
за позовом першого заступника Васильківського між-
районного прокурора Київської області в інтересах дер-
жави в особі Головного управління Держземагентства
у Київській області, Державного підприємства «До-
слідне сільськогосподарське виробництво Інституту фі-
зіології рослин і генетики Національної академії наук
України» до Глевахівської селищної ради Васильків-
ського району Київської області, Пейтер Василини Ba-
cилівни, Скляр Наталії Вікторівни про скасування
рішення органу місцевого самоврядування, визнання
недійсним державних актів на право власності на
землю, витребування земельних ділянок.

Суддя Т. Ц. Кашперська 
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Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Воло-
димирська, 15) викликає в судове засідання Кияницю Ок-
сану Борисівну на 11 год. 45 хв. 22 серпня 2016 року для
участі у розгляді справи за позовом Києво-Святошинської
місцевої прокуратури в інтересах держави в особі: голов-
ного управління Держземагентства у Київській області,
Державного підприємства «Дослідне сільськогосподар-
ське виробництво Інституту фізіології рослин і генетики
НАН України» до Глевахівської селищної ради Васильків-
ського району Київської області, Кияниці Оксани Борисівни
про визнання незаконним та скасування рішення селищної
ради, визнання недійсними державних актів на право влас-
ності на земельні ділянки та витребування земельних ді-
лянок.

Суддя Н. С. Воробйова

Сватівський районний суд Луганської області викликає
Добріна Юрія Борисовича як відповідача, представника то-
вариства з обмеженою відповідальністю «Валеас» як пред-
ставника третьої особи в судове засідання з цивільної
справи № 426/6545/15-ц за позовом ПАТ «Державний екс-
портно-імпортний банк України» в особі філії АТ «Укрек-
сімбанк» в м. Луганськ до Добріна Юрія Борисовича, третя
особа ТОВ «Валеас» про стягнення заборгованості, в су-
дове засідання, яке відбудеться 25 серпня 2016 року об
11-00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки у вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169, 224 ЦПК
України.

Суддя М. А. Гашинський

Державне агентство резерву 
України 

оголошує аукціон з реалізації зерна.
Аукціон відбудеться 06 вересня 2016 р. 

о 15:00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Будиліна І.М. (235-17-42), Гоняний
Л.В. (235-30-50).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Кредитної спілки «Сімейна по-
зика», до Чабанюк Наталії Миколаївни про стягнення
заборгованості.

Відповідач у справі Чабанюк Наталія Миколаївна,
20.08.1972 р.н., зареєстрована: м. Київ, вул. Наталії Ужвій,
9, кв. 35, викликається до суду на 15 серпня 2016 р. о
10.00 год., каб. № 9, в приміщення за адресою: м. Київ,
вул. Волоська, 6/14 Б, для участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відповідач
повинен повідомити суд про причину неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Ларіонова Н.М.

Маловисківський районний суд Кіровоградської об-
ласті у справі за позовом Чорної Яни Олексіївни до Чор-
ного Олександра Володимировича про розірвання
шлюбу викликає в судове засідання, яке відбудеться
13.09.2016 р. о 08.35 год. в приміщенні суду за адресою:
м. Мала Виска, вул.Містечкова, 53, відповідача Чорного
О.В., на даний час місце перебування якого невідоме.

Відповідачу Чорному О.В. пропонується з’явитися в
судове засідання, надати заперечення проти позову та
докази, які є в наявності.

Дане оголошення є належним повідомленням відпо-
відача, в разі його неявки справу буде розглянуто у його
відсутності з постановленням заочного рішення.

Суддя Д. М. Кратко

Згідно з наказом в. о. ректора, професора Во-

лодимира Харченка від 08.08 2016 р. №312/од

скасовано довіреності, видані для представниц-

тва Національного авіаційного університету в

судах, правоохоронних органах, інших державних

органах тощо громадянам України Ігорю Володи-

мировичу Липовому (адвокат) та Катерині Воло-

димирівні Липовій.

Борзнянський районний суд Чернігівської області ви-
кликає в судове засідання Кудлай Тетяну Іванівну,
24.07.1978 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: с. Прохори Борзнянського району Чернігівської об-
ласті, як відповідача у цивільній справі №730/724/16-ц за
позовом Кудлай Івана Віталійовича до Кудлай Тетяни Іва-
нівни про розірвання шлюбу, яке відбудеться 22 серпня
2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою: м.
Борзна, вул. Незалежності, 4 Чернігівської обл.

У випадку Вашої неявки справа буде розглянута у Вашу
відсутність.

Відповідно до ч.9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи.

Суддя О.А.Луговець

Ленінський районний суд м. Кіровограда повідом-
ляє відповідача Рибалкіну Наталю Олександрівну,
яка проживає за адресою: м. Кіровоград, вул. В. Пер-
спективна, 47/16, кв. 46, що судове засідання по
справі за позовом публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» до Рибалкіної
Наталі Олександрівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором б/н від 22.04.2015 року,
відбудеться в приміщенні Ленінського районного
суду м. Кіровограда (вул. Велика Перспективна, 40,
м. Кіровоград), зал судових засідань (каб. 508), 
о 10.00 год. 17.08.2016 року.

Суддя Іванова Л. А.

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить додатковий
біржовий аукціон № 48СГ-УЕБ з продажу скрапленого газу

на внутрішньому ринку
Аукціон відбудеться 18 серпня 2016 року о 14:00 год. за адресою: 

м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87)
загальним обсягом 4 830,000 т, ресурс серпня-вересня 2016 р. Виробництво Тимофіївської
УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 24 лоти, обсяг 1 лоту – 42 т,
заг.обсяг – 1008 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  11 174,80
грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА
(відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та га-
зового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 30 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг
– 1 260 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  11 119,27 грн. в
т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання
марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з пере-
робки газу та газового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 42 лоти, обсяг 1 лоту –
42 т, заг.обсяг – 1 764 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –
11 183,69 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) вироб-
ництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 4:
28 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 588 т, транспортування автотранспортом. Стартова
ціна за 1 тонну –  11 059,62 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для ко-
мунально-побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) ви-
робництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 5: 10 лотів,
обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 210 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1
тонну –  11 131,53 грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 19.08.2016 р.- 08.09.2016 р. За
результатами аукціону переможці і продавець укладають двосторонні договори купівлі-про-
дажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у серпні-вересні 2016 року на умовах EXW
франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспор-
туванню скрапленого газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в роз-
мірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на біржу: 1)
заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує
сплату гарантійного внеску; 3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його
повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А,
оф. 8 та закінчується 17.08.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в
ПАТ «Креді Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в
ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ 37027819. Для участі в аукціоні покупці по-
винні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи, згідно
Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на
внутрішнього ринку. Додаткову інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Ук-
раїнська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел. +38 (044) 234-79-90,
591-11-77, е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі:
з 09.00 до 18.00 год., крім святкових та вихідних днів.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядаються цивільні справи
№ 236/1931/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Чекришкіної Олесі Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором в розмірі 54350,22
гривень; № 236/1932/16-ц за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерцій-
ного банку «ПриватБанк» до Шерстньової
Олени Миколаївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором в розмірі
53278,15 гривень; № 236/1933/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Левченка
Олексія Володимировича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором в роз-
мірі 165782,35 гривень.

Відповідач Чекришкіна Олеся Олексан-
дрівна викликається до каб. № 27 суду на 19
серпня 2016 року на 08 годину 15 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач Шерстньова Олена Миколаївна
викликається до каб. № 27 суду на 19 серпня
2016 року на 09 годину 00 хвилин для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідач Левченко Олексій Володими-
рович викликається до каб. № 27 суду на 19
серпня 2016 року на 10 годину 00 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У разі
неявки відповідачів справи будуть розглянуті
без їхньої участі за наявними доказами. 

Суддя Шавиріна Л.П.

Добропільський міськрайонний суд
Донецької області (85004, Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Радянська, 39
«а») розглядає цивільну справу за позо-
вом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» про
стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачі:
Попов Сергій Володимирович,

20.04.1978 р.н., останнє місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Харцизьк, вул.
Ніколенка, 5/12;

Матвієнко Віктор Іванович, 29.12.1969
р.н., останнє місце проживання: Донецька
обл., м. Харцизьк, вул. Адамца, 125/38/1,
викликаються на 29 серпня 2016 року на
10.00 годину до Добропільського міськ-
районного суду Донецької області, кабі-
нет № 1, для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачам пропонується надати
суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового за-
сідання відповідачі повинні повідомити
суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ух-
валені заочні рішення. 

Суддя Тітова Т.А.

ПОВІСТКА 
про виклик підозрюваного Левченка О.C.

у спеціальному досудовому 
розслідуванні

Відповідно до вимог статей 133, 135
КПК України Вам (Левченку Олексію Сер-
гійовичу) як підозрюваному необхідно
з’явитися 18 серпня 2016 року о 10 год.
00 хв. у кабінет № 424 слідчого відділу Го-
ловного управління Служби безпеки Ук-
раїни у місті Києві та Київській області за
адресою: місто Київ, провулок Аскольдів,
З а, тел.: (044) 281-52-28, до слідчого
слідчого відділу ГУ СБУ у м. Києві та Ки-
ївській області Пономаренко Г.О. для по-
відомлення Вам про підозру, допиту як
підозрюваного, ознайомлення Вас з ма-
теріалами кримінального провадження 
№ 22015000000000127 від 28.04.2015 p.
у вчиненні кримінального правопору-
шення — злочину, передбаченого ч. 1 ст.
258-3 КК України, у зв’язку із завершен-
ням досудового розслідування цього зло-
чину, та одержання копій обвинувального
акта і долучених до нього документів у
порядку, передбаченому статтями 290,
291, 293 КПК України. Наслідки непри-
буття за викликом викладені в ст. 139
КПК України. Поважні причини непри-
буття на виклик викладені в ст. 138 КПК
України, про неможливість з’явлення за
викликом з поважних причин Ви зо-
бов’язані повідомити заздалегідь.

Слов’янський міськрайонний суд у До-
нецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільні
справи за позовами ПАТ «Альфа Банк» про
стягнення заборгованості до:

1. Відповідач: Єфімцев Сергій Андрійович,
останнє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Горлівка, пр. Леніна, буд. 233,
кв. 24, викликається 18 серпня 2016 року о
08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

2. Відповідач: Золотар Вячеслав  Володи-
мирович, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров.
Донський,  буд. 3, кв. 101, викликається 18
серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для
участі у розгляді справи по суті.

3. Відповідач: Агамір’ян Едуард Едуардо-
вич, останнє місце реєстрації та проживання:
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Батюка,
буд. 21/83, кв. 164, викликається 18 серпня
2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі
у розгляді справи по суті.

4. Відповідач: Ричко Тамара Олегівна, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: До-
нецька обл., м. Слов’янськ, вул. Дарвіна, буд.
9, кв. 14, викликається 18 серпня 2016 року
о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачі повинні повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у їх відсутності.

Суддя О. В. Неженцева

Новопсковський районний суд Луган-
ської області викликає відповідачів за по-
зовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Акцент-Банк» про стягнення заборгова-
ності у судові засідання, які відбудуться: 

22.08.2016 р. на 15-00 (резервне су-
дове засідання 29.08.2016 р. на 8-00)

Степанець Лариса Володимирівна
22.08.2016 р. на 15-30 (резервне су-

дове засідання 29.08.2016 р. на 15-30)
Шерстобітова Надія Петрівна
22.08.2016 р. на 16-00 (резервне су-

дове засідання 29.08.2016 р. на 16-00)
Коренєва Лілія Володимирівна
22.08.2016 р. на 08-30 (резервне су-

дове засідання 29.08.2016 р. на 8-30)
Шиманица Наталія Олександрівна
22.08.2016 р. на 09-00 (резервне су-

дове засідання 29.08.2016 р. на 09-00)
Каліна Оксана Геннадіївна

Суддя О.С. Стеценко
У разі неявки суд розглядатиме справу

без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

З опублікуванням цього оголошення
відповідачі по справах вважаються на-
лежним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засі-
дання.

Полтавський національний 
технічний університет 

імені Юрія Кондратюка
відповідно до Закону України «Про вищу
освіту» 

оголошує конкурс на заміщення 
з 01.09.2016 р. посад:

— директора навчально-наукового
інституту фінансів, економіки та менед-
жменту;

— декана архітектурного факуль-
тету;

— декана факультету нафти і газу та
природокористування;

— завідувача кафедри образотвор-
чого мистецтва;

— завідувача кафедри теплогазо-
постачання, вентиляції та теплоенерге-
тики;

— завідувача кафедри військової
підготовки;

— доцента кафедри військової під-
готовки (2 штатних посади);

— старшого викладача кафедри вій-
ськової підготовки (2 штатних посади).

Термін подання документів — не піз-
ніше 25 серпня 2016 року. За додатковою
інформацією звертатися за електронною
адресою на офіційному сайті універси-
тету pntu.edu.ua/uk/diyalnist/osvita.html та
за телефоном (053-22) 2-16-03.

Документи надсилати за адресою:
36011, м. Полтава, Першотравневий
просп. 24.

Ірпінський міський суд викликає Діб-
рова Володимира Антоновича, останнє
відоме місце проживання: м. Київ, вул.
М. Житомирська, 3-б, кв. 11; Вигівську
Ганну Ростиславівну, останнє відоме
місце проживання: м. Житомир, вул.
Космонавтів, 8-а, кв. 23, як відповідачів
по справі за позовом Першого заступ-
ника прокурора Київської області, в ін-
тересах держави, уповноваженими
органами якої є Кабінет Міністрів Ук-
раїни до Гостомельської селищної ради
Київської області, Діброва Володимира
Антоновича, треті особи: КП «Свято-
шинське лісопаркове господарство»,
Вигівська Ганна Ростиславівна про ви-
знання недійсними рішення ради, дер-
жавного акта на право власності на
земельну ділянку та витребування зе-
мельної ділянки, в судове засідання,
яке відбудеться 08.09.2016 р. о 15 год.
00 хв. в приміщенні Ірпінського мі-
ського суду за адресою: м. Ірпінь, вул.
Мінеральна, 7. У разі неявки справу
буде розглянуто у відсутності відповіда-
чів. У зв’язку з розміщенням оголо-
шення в газеті учасники процесу
вважаються належним чином повідом-
лені про дату судового засідання.

Суддя О. В. Пархоменко

Придніпровський районний суд м. Чер-
каси викликає в судове засідання по справі
за позовною заявою Першута Любові Фе-
дорівни до Товариства з додатковою від-
повідальністю «Страхове товариство
«Домінанта» та Коваленка Василя Васи-
льовича про відшкодування шкоди, завда-
ної внаслідок дорожньо-транспортної
пригоди, страхового відшкодування, пені,
інфляційних втрат та трьох процентів річ-
них, як відповідача Коваленка Василя Ва-
сильовича, яке відбудеться 20.09.2016
року об 11 год. 00 хв. в приміщені При-
дніпровського районного суду: м. Черкаси,
вул. Гоголя, 316, каб. 324.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа
буде розглянута без участі відповідача. 

Суддя В.В. Шипович

Приморський районний суд м. Маріуполя
Донецької області викликає відповідача Ша-
гаєва Бориса Анатолійовича, який зареєстро-
ваний за адресою: м. Маріуполь, вул.
Латишева, 25, кв. 61, у справі за позовом
Шагаєва Ігоря Анатолійовича до Маріуполь-
ської міської ради, Шагаєва Бориса Анатолі-
йовича про визнання права власності на
майно в порядку спадкування за заповітом,
у судове засідання, яке відбудеться
12.09.2016 року о 14.00 годині в приміщенні
суду за адресою: м. Маріуполь, пр. Будівель-
ників, 52а, каб.37.

Суддя Сараєв І. А.

Краснолиманський міський суд Донецької області викликає
в судове засідання відповідачів Олтаржевську Олену Олексан-
дрівну, Сунцова Олександра Володимировича, Сунцова Артема
Олександровича, Сунцову Наталію Миколаївну по цивільній
справі за № 236/1902/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться 22 серпня 2016 р. об 11 год.
30 хв. в приміщенні суду за адресою: 84401, Донецька область,
м. Лиман, вул. Незалежності, 13, каб. №5.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вва-
жаються повідомленими про час і місце проведення розгляду
справи і у випадку їх неявки в судове засідання справа буде
розглянута за їх відсутності.

Суддя Мірошниченко О. В.

Високопільський районний суд Херсонської області повідом-
ляє, що 21 вересня 2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104 
Херсонської області відбудеться судовий розгляд по цивільній
справі №652/319/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Тишкевич Марії Василівни про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викликається від-
повідач Тишкевич Марія Василівна, 13.05.1992 року народ-
ження. В разі неявки відповідача в судове засідання або
визнання причини неявки неповажною, справа може бути роз-
глянута у відсутність відповідача на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя Дригваль В. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/3071/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Осіпченко О.В. про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач у справі — Осіпченко Олена Володимирівна,
09.03.1976 р.н., останнє відоме місце проживання якої: м. Ма-
кіївка Донецької області, с. Східний, вул. Лазо, буд.77, кв.141,
викликається до суду на 17 серпня 2016 року о 08-00 годині,
каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їх відсутності. 

Суддя О.С.Малінов

Втрачені судновий
білет

СБ №032946 на
човен КРИМ, борто-
вий номер УПБ-213-К
та свідоцтво на
право управління
маломірним судном,
видані на ім’я Вели-
кого Валентина Сте-
пановича, 

вважати 
недійсними.
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Шевченківський районний суд м. Чернівці викликає
Шинкарьова Ігоря Володимировича, останнє відоме
місце проживання: вул. М. Рибалки, 46, м. Чернівці, як
відповідача по цивільній справі за позовом Шинкарьо-
вої Стелли Дмитрівни до Шинкарьова Ігоря Володи-
мировича, третя особа, яка не заявляє самостійних
вимог — Чернівецька міська рада в особі служби у
справах дітей про позбавлення батьківських прав, в
судове засідання на 12 годину 00 хвилин 25 серпня
2016 року за адресою: м. Чернівці, вулиця Кафед-
ральна, 4, кабінет № 16.

В разі неявки в судове засідання, справу буде роз-
глянуто без Вашої участі.  

Суддя Гончарова І.М.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 10 серпня 2016 року розгля-

нуто цивільну справу №409/1785/16-ц за

позовною заявою Глущенко Євгенії Петрівни до

Глущенка Віталія Володимировича про розірвання

шлюбу та винесено заочне рішення про задово-

лення позову. 

Суддя Третяк О.Г.

Згідно протоколу № 04/08 Позачергових Загаль-
них зборів учасників ТОВ «Інфін Девелопмент»

від 04.08.2016 р. прийнято рішення щодо припинення
Товариства з обмеженою відповідальністю «Інфін
Девелопмент» (08133, м. Вишневе, вул. Балукова,
буд. 23, код ЄДРПОУ 38538747) шляхом його лікві-
дації у добровільному порядку. Головою ліквідацій-
ної комісії призначено Рубанову Софію Анатоліївну.
Заяви кредиторів приймаються протягом двох міся-
ців від дня публікації цього оголошення.

Товариство з обмеженою відповідальністю
«БЛАГО ІНВЕСТ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 40407538,
місцезнаходження: 76018, Івано-Франківська обл., місто
Івано-Франківськ, вул. М. Грушевського, буд. 33 А, квар-
тира 10) повідомляє про прийняття рішення про виділ з
ТОВ «БЛАГО ІНВЕСТ СЕРВІС» 2-х товариств з обмеженою
відповідальністю. Вимоги від кредиторів приймаються в
письмовому вигляді протягом 2-х місяців з дати публі-
кації цього повідомлення за адресою: 76018, Івано-
Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул.
М.Грушевського, буд. 33 А, квартира 10.

Згідно протоколу № 04/16 Позачергових Загальних

зборів учасників ТОВ «Греліс» від 04.08.2016 р. прийнято

рішення щодо припинення Товариства з обмеженою від-

повідальністю «Греліс» (08132, м. Вишневе, вул. Лесі Ук-

раїнки, буд. 19, прим. 3, код ЄДРПОУ 38889121) шляхом

його ліквідації у добровільному порядку. Головою лікві-

даційної комісії призначено Терлецьку Валентину Васи-

лівну. Заяви кредиторів приймаються протягом двох

місяців від дня публікації цього оголошення.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідач Артюхін Геннадій Леонідович, виклика-
ється на 1 вересня 2016 року о 09:00 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С.М.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Лбов Валерій Олександрович, Бєккєр
Раїса Костянтинівна, Трофименко Наталія Михайлівна
викликаються на 6 вересня 2016 року о 09:00 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С.М.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Корольова Оксана Геннадіївна, Кухтєй
Микола Мусійович викликаються на 7 вересня 2016
року о 09:40 год. до суду, каб. № 7, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С.М.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Власюк Павло Андрійович, Надточа Ка-
терина Вікторівна викликаються на 9 вересня 2016
року о 08:40 год. до суду, каб. № 7, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С.М.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Симонова Вікторія Анатоліївна, Куба-
ренко (Мосіна) Ірина Олексіївна викликаються на 25
серпня 2016 року о 08:50 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова C.M.

Смілянський міськрайонний суд Черкаської області
викликає в судове засідання як відповідача Трушину
Олену Володимирівну в справі №2/703/1024/16,
703/1710/16-ц за позовом ПАТ «Кредо Банк» до Тру-
шиної Олени Володимирівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться 19
серпня 2016 року о 10 год. 30 хв. за адресою: м. Сміла,
Черкаська область, вул. П.Орлика, 15. 

Явка обов’язкова. У разі неявки справа буде розгля-
датися без участі відповідача. 

Суддя Т. В. Васильківська

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Конозюк Оксану Вікторівну, останнє
відоме місце проживання: м. Вінниця, вул. Свердлова,
172/166, в судове засідання, яке відбудеться 8 вересня
2016 року о 12 год. 10 хв. під головуванням судді Ан
О.В. (зал с.з № 22, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця),
у цивільній справі № 127/14367/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Конозюк Оксани Вікторівни про
стягнення заборгованості, у випадку неявки в судове
засідання, справа буде розглянута без участі відпові-
дача. 

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільну справу за позовом Публічного акціо-
нерного товариства комерційний банк «Приватбанк»
до Огілько Марини Володимирівни про стягнення за-
боргованості. Відповідач Огілько М.В. викликається на
6 вересня 2016 року о 09-00 годині до суду, каб. №8,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Пікалова Н.М.

Солом’янський районний суд міста Києва (м. Київ,
Вознесенський узвіз, 10-Б, каб. 51) викликає на
13.09.2016 р. на 09 год. 45 хв. Дубініна Дениса Олек-
сійовича як відповідача у цивільній справі
№760/7455/16-ц (№2-3815/16) за позовом Атлантік Ін-
дастріз до Кучерова Сергія Васильовича, Товариства
з обмеженою відповідальністю «Савваж», Державної
служби інтелектуальної власності України, Товариства
з обмеженою відповідальністю «Хостпро», Лебедєвої
Євгенії Володимирівни, Дубініна Дениса Олексійовича
про припинення порушення прав та зобов’язання вчи-
нити дії. У разі неявки справу буде розглянуто за від-
сутності відповідача. 

Суддя Оксюта Т.Г.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає від-
повідача Антоненка Олександра Івановича по цивіль-
ній справі за позовом Бадко Геннадія Юрійовича до
Антоненка Олександра Івановича про стягнення боргу
та штрафних санкцій. Остання відома адреса місцез-
находження відповідача Антоненка Олександра Івано-
вича: м. Київ, вул. Алішера Навої, 80, кв. 7; м. Київ, вул.
П’ятигорська, 62, кв.1. Судове засідання відбудеться в
приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. По-
лковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 — 27 жовтня
2016 року о 09 год. 00 хв. В разі неявки на вказане су-
дове засідання, суд розглядатиме справу без участі
відповідача. 

Суддя А.В. Новак

Попова Олена Вікторівна, 05.12.1968 р.н., останнє
відоме місце проживання якої: Донецька обл., 
м. Харцизьк, вул. Металургів, буд. 38, кв. 45, викли-
кається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/3047/16-ц за позовом ПАТ Комерційний Банк
«ПриватБанк» до Попової Олени Вікторівни про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться
18.08.2016 року о 09:00 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39 А. У разі неявки відповідача до суду справу
буде вирішено на підставі наявних у ній даних чи до-
казів. 

Суддя Корнєєва В.В.

Михайличенко Любов Олександрівна, 29.09.1975
р.н., останнє відоме місце проживання якої: Донецька
обл., м. Харцизьк, пров. Спартаковський, буд. 5, кв.
93, викликається до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідач по цивільній
справі № 227/3055/16-ц за позовом ПАТ Комерційний
Банк «ПриватБанк» до Михайличенко Любові Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості. Судове засі-
дання відбудеться 18.08.2016 року о 09:00 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відповідача
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

Макєєва Олена Володимирівна, 30.10.1986 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якої: Донецька обл.,
Харцизька міська рада, м. Зугрес, вул. Дзержинського,
буд. 17, викликається до Добропільського міськра -
йонного суду Донецької області як відповідач по ци-
вільній справі № 227/3054/16-ц за позовом ПАТ
Комерційний Банк «ПриватБанк» до Макєєвої Олени
Володимирівни про стягнення заборгованості. Судове
засідання відбудеться 18.08.2016 року о 09:00 год. в
приміщенні суду за адресою: Донецька область, м. До-
бропілля, вул. Банкова, 39 А. У разі неявки відповідача
до суду справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В.В.

30.08.2016 року о 10-00 годині у приміщенні Но-
воайдарського районного суду Луганської області
буде слухатись цивільна справа №419/2132/16-ц,
№2/419/345/2016 за позовом Новоайдарської район-
ної державної адміністрації як органу опіки та піклу-
вання в інтересах неповнолітнього Селезньова Максима
Максимовича, 04.05.2015 року народження, до Селез-
ньової Юлії Ігорівни, третя особа Луганський обласний
будинок дитини №2 про позбавлення батьківських прав. 

Суддя Л.Д. Добривечір

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості за договором
кредиту.

Відповідач Зеленська Олена Миколаївна виклика-
ється на 7 вересня 2016 року о 08:40 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С.М.

Малинський районний суд Житомирської області
викликає у судове засідання Йовенко Оксану Мико-
лаївну як відповідача по цивільній справі за позовом
Органу опіки та піклування Слобідської сільської ради
Малинського району про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів, яке відбудеться о 09 год.
5 вересня 2016 року в приміщенні суду за адресою:
м. Малин, площа Соборна, 6. В разі неявки відпові-
дача справа буде розглянута по суті у її відсутності.

Суддя С.Д. Міхненко

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
викликає у судове засідання Клімову Олену Сергіївну
(останнє відоме місце реєстрації: Чернігівська обл., 
м. Прилуки, вул. Ярмаркова, буд. 41, корп. 7, кв. 22) як
відповідача у цивільній справі № 742/2086/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Клімової Олени Сергіївни
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 14 годині 00 хвилин
22 серпня 2016 року в приміщенні Прилуцького міськ-
районного суду Чернігівської області за адресою: Чер-
нігівська обл., м. Прилуки, вул. Котляревського, 62.

У разі неявки відповідача у справі буде ухвалено за-
очне рішення на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Коротка А.О.

Богуславський районний суд Київської області в
зв’язку з розглядом цивільної справи № 358/564/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Деркача Максима Олексан-
дровича про стягнення заборгованості, викликає в
судове засідання, яке відбудеться 23 вересня 2016 року
о 10 год. 00 хв. за адресою: вул. Франка, 29-А, м. Богус-
лав Київської області, як відповідач:

Деркач Максим Олександрович, 19 липня 1991 року
народження (зареєстрований по вул. Шевченка, м. Бо-
гуслав Київської області).

Суддя Корбут В.М.

В Олександрійському міськрайонному суді Кіровог-
радcької області за адресою: Кіровоградська область,
місто Олександрія, вул. Першотравнева, 30 (суддя Бугай-
ченко Т.А.) 25 серпня 2016 року о 09:30 відбудеться судо-
вий розгляд цивільної справи № 398/5921/15-ц за позовом
публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк» до Ані-
кушиної Анжеліки Віталіївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

У судове засідання викликається відповідач Анікушина
Анжеліка Віталіївна, 9 квітня 1965 року народження, ос-
таннє відоме місце проживання: Кіровоградська область,
м. Олександрія, вул. Радіщева, 7.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності за наявними матеріалами справи.

Черкаський районний суд Черкаської області ви-
кликає в судове засідання Сухомлін Тетяну Володи-
мирівну, останнє місце проживання: вул. Енгельса,
14, с. Червона Слобода Черкаського району Черка-
ської області, по цивільній справі за позовом ТОВ
«Дата Майнінг Груп» до Сухомлін Тетяни Володими-
рівни про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 21 вересня 2016 року о 08
год. 10 хв. в приміщенні Черкаського районного суду
за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя , 316, в кабінеті
115. Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде
розглядатися без участі відповідача. 

Суддя О.А. Смоляр 

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Баєву Інну Вікторівну, зареєстровану
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, В.Наголь-
чик, вул. Кірова, 10, як відповідача у судове засідання
по цивільній справі № 2/431/1030/16 р. за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 19 серпня 2016 року о 08 годині 00 хв. (резервна
дата 23 серпня 2016 року о 08-00 годині) в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,
вул. Миру, 38-«а».

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

Голова суду  О. О. Пелих

Зміївський районний суд Харківської області викли-
кає Швець Світлану Анатоліївну, яка зареєстрована за
адресою: Харківська область, м. Зміїв, вул. 50 років
Комсомолу, 81, як відповідача у цивільній справі за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Швець Світлани Анатолі-
ївни про стягнення заборгованості за договором
кредиту № 817/9-27/29/7-006 від 03.08.2007 року.

Судове засідання призначено на 13 годину на 28 ве-
ресня 2016 року.

У разі неявки Швець С.А. справу буде розглянуто за її
відсутності на підставі наданих доказів та буде винесено
заочне рішення. 

Суддя Чигрина Л.Г.

В провадженні Лисянського районного суду Черка-
ської області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ
«Всеукраїнський банк розвитку» до Домот Віктора Пет-
ровича (останнє місце реєстрації: с. Виноград Лисян-
ського району Черкаської області) про стягнення
заборгованості за договором кредиту.

Відповідач Домот Віктор Петрович викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 26 вересня 2016 року о
13-00 годині в приміщенні Лисянського районного суду
Черкаської області в смт Лисянка, вул. Незалежності, 4,
зал №7. У разі неявки відповідача в судове засідання
справу буде розглянуто на підставі наявних матеріалів.

Суддя Пічкур С.Д.

В провадженні Лисянського районного суду Черка-
ської області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Відьмаченка Миколи Миколайовича
(останнє місце реєстрації: с. Погибляк Лисянського
району Черкаської області, вул. Слави, б. 11) про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту.

Відповідач Відьмаченко Микола Миколайович викли-
кається в судове засідання, яке відбудеться 26 вересня
2016 року о 14-00 годині в приміщенні Лисянського ра -
йонного суду Черкаської області в смт Лисянка, вул. Не-
залежності, 4, зал №7. У разі неявки відповідача в судове
засідання справу буде розглянуто на підставі наявних
матеріалів.

Суддя Пічкур С.Д.

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

Відповідачі Манухін Михайло Євгенович та Манухіна
Світлана Олександрівна викликаються на 2 вересня 2016
року о 09:40 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Хмельова С.М.

Горностаївський районний суд Херсонської області
викликає Князян Риту Ншанівну та Князяна Фурманова
Сисяновича в судове засідання, яке відбудеться 14 ве-
ресня 2016 року о 10.00 годині для розгляду цивільної
справи № 655/469/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Державний ощадний банк України» до
Князян Рити Ншанівни та Князяна Фурманова Сисяно-
вича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Адреса суду: Херсонська область, смт
Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка відповідачів
обов’язкова. У разі неявки відповідачів в судове засі-
дання, справа буде розглянута за їх відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів. 

Суддя Посунько Г.А.

Деснянський районний суд м. Києва викликає Черка-
шина Сергія Вікторовича в зв’язку з розглядом цивільної
справи за позовною заявою Лавриненко Нелі Миколаївни
до Черкашина Сергія Вікторовича, треті особи: Служба у
справах дітей Деснянської районної в м. Києві державної
адміністрації, Київська місцева прокуратура №3 про по-
збавлення батьківських прав та збільшення розміру алі-
ментів, на 06.10.2016 року о 10:30 год., за адресою: 
м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, каб. 36.

У разі неявки відповідача або представника відповідача
в судове засідання без поважних на те причин, справа буде
розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі
доказів. 

Суддя І.В.Клочко
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 14 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +10 +15    +20 +25
Житомирська +10 +15    +20 +25
Чернігівська +10 +15    +18 +23
Сумська +10 +15    +17 +22
Закарпатська +10 +15    +21 +26
Рівненська +10 +15    +20 +25
Львівська +10 +15    +20 +25
Івано-Франківська +10 +15    +20 +25
Волинська +10 +15    +20 +25
Хмельницька +10 +15    +20 +25
Чернівецька +10 +15    +20 +25
Тернопільська +10 +15    +20 +25
Вінницька +10 +15    +20 +25

Oбласть Нiч          День
Черкаська +10   +15   +20  +25
Кіровоградська +10   +15   +20  +25
Полтавська +10   +15   +18  +23
Дніпропетровська +10   +15   +20  +25
Одеська +10   +15   +23  +28
Миколаївська +10   +15   +23  +28
Херсонська +10   +15   +21  +26
Запорізька +10   +15   +20  +25
Харківська +10   +15   +18  +23
Донецька +10   +15   +19  +24
Луганська +10   +15   +19  +24
Крим +12   +17   +20  +25
Київ +12   +14   +22  +24

Старобільський районний суд Луганської області викликає відпові-
дача Братчикову Юлію Миколаївну, зареєстровану за адресою: Луган-
ська область, м. Старобільськ, вул. Слобожанська,  72, і Царевського
Віталія Віталійовича, зареєстрованого за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Слобожанська, 72, як відповідачів у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/431/1033/16 р. за позовом Овчинникової
Віри Тихонівни до Відділу реєстрації виконавчого комітету Старобіль-
ської міської ради Луганської області, Братчикової Ю.М., Царевського
В.В. про зняття з реєстраційного обліку, яке відбудеться 16 серпня 2016
року о 08 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Старобільськ, вул. Миру, 38-«а».

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

Голова суду О. О. Пелих
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Архів УПА став народним
надбанням 
ІСТОРІЯ КРАЇНИ. У Чернівецькій області знайшли унікальні
документи національного визвольного руху

Світлана ІСАЧЕНКО,  
«Урядовий кур’єр»

Більше 4-х тисяч досі не
бачених друкованих і ру-

кописних документів діяль-
ності УПА періоду 1945—
1947 років стали надбанням
громадськості. Важливі істо-
ричні матеріали увесь цей час
зберігалися у металевому бі-
доні, закопаному на чотири-
метровій глибині в одному із
тернопільських сіл. У резуль-
таті проведених слідчих дій
оперативники управління
СБУ у Чернівецькій області
вийшли на двох чорних ар-
хеологів, які віднайшли схо-

ванку і намагалися збути її
вміст за 20 тисяч доларів на
чорному ринку у Чернівцях.
«Але ми переконали їх добро-
вільно передати знайдене
державі», — зазначає на-
чальник управління СБУ Бу-
ковини Руслан Сторожук. До-
кументи нині вивчає експер-
тна комісія, до якої входять
фахівці з архівної справи,
спеціалісти із роботи з істо-
ричними документами Черні-
вецького національного уні-
верситету імені Юрія Федь-
ковича. Серед виявлених ма-
теріалів — статистичні звіти,
де описані настрої місцевого
населення у ті буремні роки.

Деталізація боїв, сутичок, ба-
гато інформації про завербо-
ваних НКВС. Одне з агітацій-
них звернень розпочиналося
словами «брати червоноар-
мійці-українці!». Є «Списки і
протоколи впавших бійців ре-
волюції», а також примірник
газети «Стрілецькі вісті», де-
віз якої «За українську само-
стійну соборну державу». Де-
тально описано голод 1946—
1947 років на території Тер-
нопільщини, подано прізвища
померлих під час голоду. 

— Одна із найбільших цін-
ностей — кліше для виготов-
лення грошових документів
УПА — бофонів. Його вико-

ристовували також як печат-
ку для завіряння документів.
В Україні таких зразків біль-
ше ніде немає. Лише згадки
про них і відтиски, — розпо-
відає кандидат історичних
наук ЧНУ Олег Суровцев.

За словами історика, знай-
дені документи особливо цінні
тим, що в них детально описа-
на соціальна, суспільно-полі-
тична ситуація в Західній Ук-
раїні. Чимало матеріалів при-
свячено виховній, просвіт-
ницькій роботі УПА з насе-
ленням: звернення до лікарів,
студентів, окремо до вчителів
і батьків, як виховувати дітей
у патріотичному дусі. 

Пістолет стрілятиме влучно
Олег ЧЕБАН, 

«Урядовий кур’єр»

СПОРТ.  Голова Вінницької
обл держадміністрації Валерій
Коровій презентував вінничани-
ну Олексієві Денисюку  пневма-
тичний пістолет, придбаний кош-
том обласного бюджету, для

змагань на Паралімпійських іг-
рах, що  на початку вересня цьо-
го року стартують у Ріо-де-Жа-
нейро. Олексій Денисюк — майс-
тер спорту міжнародного класу,
переможець кубка світу із кульо-
вої стрільби серед спортсменів із
вадами опорно-рухового апарату
в Бангкоку (Таїланд). Він став аб-

солютним чемпіоном змагань у
стрільбі з пістолета, здобувши в
різних вправах 3 золоті нагороди.
«Гадаю, це найкращий для тебе
дарунок перед змаганнями», —
сказав керівник області та поба-
жав спортсменові успішно висту-
пити. «Пістолет німецький, доро-
гий, коштує 60 тисяч гривень, я

його вже протестував,  — пра-
цює відмінно. Стрільбою займаю-
ся понад 10 років, однак на Пара-
лімпійські ігри їду вперше. Я ще
із жодних міжнародних змагань
без призів не повертався», —
сказав спортсмен і запевнив, що
докладе усіх зусиль, щоб виправ-
дати сподівання вболівальників.

Карина Колесник —
двократна 
чемпіонка світу

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

СУМО. Приємна новина надійшла з Улан-Батора, столиці
Монголії, де відбувся чемпіонат світу із сумо серед юніорів, чо-
ловіків та жінок. «Золото» у своїй ваговій категорії (до 60 кіло -
грамів) завоювала вихованка тренера Романа Білки член спор-
тивного клубу «Хорта» із Запорізького району  Карина Колес-
ник.

За даними фахівців управління молоді, фізичної культури та
спорту Запорізької облдержадміністрації, шлях на чемпіонаті
для українки був дуже складним. Проте Карина здолала чоти-
рьох суперниць: із Японії, Польщі, Угорщини, а в фіналі — гос-
подарку чемпіонату монголку. 

У всіх поєдинках запорізька спортсменка показала найвищий
рівень підготовки, захистила звання та стала двократною чем-
піонкою світу. Упродовж останніх кількох років Карина Колесник
систематично виборює медалі чемпіонатів Європи та світу із бо-
ротьби сумо. 

Це її друге «золото» на світових першостях. Блискучий вис-
туп на цьогорічному чемпіонаті світу із сумо вкотре довів, що
наша спортсменка має великі перспективи.

Ще один запорізький спортсмен-сумоїст Денис Соколовський
виборов «бронзу» та отримав ліцензію на всесвітні ігри, які від-
будуться наступного року.

Кулішеві читання відбулися у Гуковому
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ПАМ’ЯТЬ. Урочисто і мас-
штабно пройшли заходи із наго-
ди  197-ї річниці від дня народ-
ження Пантелеймона Куліша на
його малій батьківщині — у сели-
щі Вороніж Шосткинського райо-
ну на Сумщині.

Вшанувати видатного урод-
женця рідної землі письменника,
фольклориста та науковця при-
їхали і прийшли сотні земляків і
гостей, серед яких представники
місцевої влади, Сумського зем-
ляцтва в Києві, громадських і
творчих організацій.

Урочистості розпочали на міс-
ці встановлення пам’ятного зна-

ка Трьохсвятительської церкви, в
якій проходило хрещення Панте-
леймона Куліша. Аматори ра -
йонного будинку культури спіль-
но з активістками громадської
організації «Жіночий клуб «Від-
рада» запропонували глядачам
виставу, присвячену дитячим ро-
кам письменника.  А в селі Гуко-
ве Гамаліївської сільської ради,

де колись стояла садиба Кулішів,
відбулися традиційні читання, в
яких узяли участь самодіяльні
артисти, народні умільці, крає -
знавці з усієї околиці. Вони стали
своєрідним вінком пошани і по-
ваги до великого українця, чиї
твори  увійшли до золотої скар-
бниці української та світової літе-
ратури.

фОтОфакт

У СВІТІ ТВАРИН. У Київському зоо-
парку поповнення. Тут з’явилася нова
мешканка — дівчинка-бегемот. Вона ду-
же красива, темно-рожевого кольору у
чорну крапочку, а за характером грайли-
ва, як усі діти. Щоправда, це дитя чимале
і важить чверть тонни. Нині тварина пе-
ребуває на карантині, її привчають до ук-
раїнської мови, аби вона розумілася із

людьми. Уже цього сезону її планують
представити відвідувачам. А в одному із
приватних київських зоопарків теж неза-
баром очікують на рідкісну прем’єру. 

До зустрічі із відвідувачами готуються
п’ятеро новонароджених білих левенят.
Це вже другий приплід сімейства левів
Іванни і Людвіга. Усі тваринки — хлопчи-
ки. Вони  дуже рухливі, грайливі, копію-

ють мамині звички. Незабаром їх пред-
ставлять відвідувачам, які зможуть леве-
нят потримати на руках, сфотографува-
тися з ними, а також запропонувати імена
тваринкам, які обиратимуть спільно під
час конкурсу. Тваринок утримуватимуть
окремо від мами, а восени вони роз’їдуть-
ся по інших зоопарках, — їх планують об-
міняти на інших представників фауни. 
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