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

В очікуванні атестата відповідності
АКТУАЛЬНО. В Україні почала працювати система електронного декларування доходів 
посадовців у тестовому режимі

Інна КОСЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

Учора опівночі згідно з рішен-
ням Національного агентства 

із запобігання корупції (НАЗК) 
почала працювати система елек-

тронного декларування. З часу її 
старту дається 60 днів, щоб по-
дали декларації високопосадов-
ці: Президент України, Прем’єр-
міністр і міністри, народні депута-
ти, керівники департаментів ви-
конавчих органів — загалом май-

же 50 тисяч осіб, які відповідно до 
статті 50 Закону «Про запобіган-
ня корупції» займають відпові-
дальне та особливо відповідальне 
становище. Інші держслужбовці 
звітуватимуть про свій майновий 
стан з початку наступного року. 

Також цей самий день — 15 
серпня — визначено офіційним 
початком діяльності НАЗК.

Нагадаємо, брак системи 
е-де кларування, а також ро-
боти НАЗК був перепоною, 
з одного боку, для отриман-

ня чергового кредитного тран-
шу МВФ, а з іншого — галь-
мом для впровадження безві-
зового режиму з країна-
ми ЄС. Отже, тепер ніби 
все гаразд. Адже й одну 
й другу перепони знято. 

Посол США в Україні про процес зміцнення обороноздатності 
та реформування ЗСУ за стандартами НАТО
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За провокації в Криму 
відповідальна Росія

ДИПЛОМАТІЯ. Президент Петро Порошенко провів теле-
фонну розмову з віце-президентом США Джозефом Байденом, 
повідомляє прес-служба глави держави. 

Петро Порошенко наголосив, що нещодавні фальшиві заяви 
Росії щодо терористичної загрози з боку України в окуповано-
му Криму — гібридна провокація та чергова спроба виправда-
ти подальші агресивні дії Москви та масштабні репресії в Кри-
му, до яких вдається окупаційна влада. Глава держави наголо-
сив на прагненні України уникнути зростання напруженості че-
рез безпідставні звинувачення Москви.

Джозеф Байден зазначив, що американська сторона уважно 
відстежує всі події навколо кримської провокації, відповідаль-
ність за яку повною мірою лежить на Росії. Він зауважив, що 
важливо не дозволити Москві використати ситуацію в Криму 
як привід не виконувати мінські домовленості. Джозеф Байден 
наголосив, що позиція США щодо невизнання окупації Криму 
Росією, а також щодо необхідності збереження антиросійських 
санкцій залишається незмінною. 
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ЦИТАТА ДНЯ

ДЖЕФФРІ ПАЙЄТТ:

ЦИФРА ДНЯ

64,1 млн тонн      
врожаю зернових в Україні 
цього маркетингового року 

спрогнозувало Міністерство сільського 
господарства США. Це на 4,5% 

більше за липневий показник   

«Американський 
уряд та Міністерство 

оборони мають 
незмінну позицію —

продовжувати надавати 
підтримку Україні 

та її  Збройним силам».

Полонина 
заростає лісом 

ДОвКіЛЛЯ 

«УК» пильно стежить за 
подіями навколо природної 
перлини Миколаївщини, 
частину якої планують 
затопити енергетики

Як впливають воєнні 
дії на території 
нашої держави 
на українську сім’ю 
та дітей

вАРТО ЗНАТИ

КАБіНЕТНі ХАЩі. Літування вівчарів у горах завершується, 
але до розв’язання проблеми захаращених пасовищ влада 
ще не взялася 
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької
області, пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Масленнікової Т.І., Петрова Ю.В., Сіткіна І.П., Макухи С.В., Барило О.В., Гончара С.С. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/3252/16-ц - Масленнікова Тетяна Іванівна, 06.02.1964 р.н., зареєстрована: м. Макіївка
Донецької області, вул. Маліновського, 89, викликається в судове засідання на 08.00 годину
09.09.2016 року. Відповідач у цивільній справі № 233/3239/16-ц — Петров Юрій Валерійович,
22.08.1961 р.н., зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Макіївка, сел. Дзержин-
ського, вул. Клуная, 5/11, викликається в судове засідання на 08.10 год. 09.09.2016 р. Відповідач
у цивільній справі № 233/3250/16-ц - Сіткін Ігор Петрович, 07.12.1961 р.н., зареєстрований:
м. Макіївка, вул. Давиденка, 194/6, викликається в судове засідання на 08.20 годину 09.09.2016 р.
Відповідач у цивільній справі № 233/3249/16-ц - Макуха Сергій Вікторович, 05.01.1982 р.н., за-
реєстрований за адресою: м. Макіївка Донецької області, м-н Сонячний, 9/83, викликається в
судове засідання на 08.30 годину 09.09.2016 р. Відповідач у цивільній справі № 233/2976/16-ц
- Барило Олена Василівна, 26.04.1948 р.н., зареєстрована за адресою: м. Макіївка Донецької об-
ласті, вул. Островського, 49/8, викликається в судове засідання на 08.40 годину 09.09.2016 р.
Відповідач у цивільній справі № 233/3454/16-ц - Гончар Сергій Сергійович, 25.09.1984 р.н., за-
реєстрований за адресою: м. Дебальцеве Донецької області, вул. Комсомольська, 12, викли-
кається в судове засідання на 08.50 годину 09.09.2016 р. Розгляд зазначених цивільних справ
відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області (корп. №2,
каб. №16).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку не-
прибуття відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше справи будуть роз-
глянуті за їхньої відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева

Державна служба геології та надр України оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних 
дозволів на користування надрами, відповідно до абзацу третього пункту 8 

Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615

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

Останній день подання заявок 16 вересня 2016 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Дунаєвецький районний суд Хмельницької
області викликає в судове засідання Подолян
Інну Володимирівну (1978 р.н.), зареєстровану:
м. Дунаївці, вул. Київська, буд. 6а, №205
Хмельницької області, як відповідачку по ци-
вільній справі №674/990/16-ц, пров.
№2/674/620/16 за позовом Національного цен-
тру управління та випробувань космічних засо-
бів в особі Центру прийому і обробки
спеціальної інформації та контролю навігацій-
ного поля до Подолян Інни Володимирівни,
треті особи: Відділ реєстрації місця прожи-
вання Дунаєвецької міської ради об’єднаної
громади, Служба у справах дітей Дунаєвецької
РДА, про виселення без надання іншого жи-
лого приміщення та зняття з реєстрації місця
проживання, яке відбудеться 9 вересня 2016
року о 09.30 год. у залі суду за адресою: 32400,
Хмельницька область, м. Дунаївці, вул. Красін-
ських, 11.

В разі неявки відповідачки в судове засі-
дання або неповідомлення про причину не-
явки, справа буде розглянута за наявними
матеріалами у її відсутність (заочний розгляд).

Суддя О. М. Маринчак

Оголошення
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна 

АТ «Дельта Банк» на електронному торговельному майданчику
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЮСТИЦІЯ»

Номер лоту:                                              № № 230-242
Коротка назва лоту :                                нерухомість (нежитлова, житлова, земельні ділянки)
Місце проведення аукціону                      https://sp-ust.in.ua
Дата проведення аукціону :                      16 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  

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

на електронному торговельному майданчику Товарна Біржа «Альянс»
Номер лоту:                                                 № №229-282
Коротка назва лоту :                                   основні засоби 
Місце проведення аукціону                        https://tb-alyans.com.ua/
Дата проведення аукціону :                        19 вересня 2016 року 
Час проведення аукціону:                           з 10 год. 00 хв. до 12 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  

У провадженні Шевченківського район-
ного суду м. Києва знаходиться цивільна
справа за позовом Качури Олександра
Анатолійовича, Жили Анатолія Анатолійо-
вича, Бобровного Кирила Сергійовича до
Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Інформаційно-аналітичне агент-
ство «Остро» про спростування
недостовірної інформації.

Розгляд зазначеної справи повторно
призначено на 6 грудня 2016 року о 14.00.
год. у приміщенні Шевченківського ра -
йонного суду м. Києва (адреса суду: 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 31А, каб. № 306).

Суд викликає в судове засідання Това-
риство з обмеженою відповідальністю
«Інформаційно-аналітичне агентство
«Остро» як відповідача.

У разі неявки представника відповідача
в судове засідання, справа буде розгля-
нута за наявними в ній доказами.

Суддя А. Гуменюк

П’ятихатський районний суд Дніпропетров-
ської області викликає в судове засідання відпо-
відачів по цивільній справі №190/972/16-ц,
провадження №2/190/328/16 за позовною заявою
Сербіна Олександра Миколайовича до Аксютіна
Андрія Станіславовича, Песчанського Вадима Іва-
новича, Зац Наталії Андріївни, П’ятихатської мі-
ської громади в особі П’ятихатської міської ради
Дніпропетровської області, третя особа - П’ятихат-
ська районна державна адміністрація Дніпропет-
ровської області, про визнання права власності на
1/2 частину нежитлової будівлі. Судове засідання
відбудеться 22 серпня 2016 року об 11 год. 00 хв.
у приміщенні П’ятихатського районного суду Дніп-
ропетровської області за адресою: 52100, Дніпро-
петровська область, м. П’ятихатки, вул. Шевченка,
114, зал судових засідань №1, під головуванням
судді Семенникова О.Ю. Явка до суду обов’язкова.
Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК Ук-
раїни з опублікуванням оголошення про виклик,
відповідачі вважаються повідомленими про час та
місце розгляду справи, і в разі неявки відповідачів
в судове засідання, справа буде розглянута за на-
явними матеріалами за їх відсутності.

Суддя О. Ю. Семенников

В приміщенні Каланчацького районного
суду Херсонської області, що розташова-
ний за адресою: смт Каланчак, вул. Ле-
ніна, 26, 21.09.2016 року о 14 годині 30
хвилин відбудеться розгляд цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Євробанк» до
Кравченко Олени Григорівни про стяг-
нення заборгованості.

В судове засідання викликається відпо-
відачка Кравченко Олена Григорівна,
29.01.1983 р.н.

Роз’яснюємо, у разі неявки в судове за-
сідання без поважних причин або непові-
домлення суду про причини неявки,
справу буде розглянуто за вашої відсут-
ності на підставі наявних у ній доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуван-
ням оголошення про виклик, відповідачка
вважається повідомленою про час та
місце розгляду справи.

Суддя Ковальчук О. В.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідом-

ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17,
у залі судових засідань №13, 16.09.2016 року об 11.30
годині, 20.09.2016 року о 16.30 годині, 23.09.2016 року
об 11.00 годині відбудеться судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Дубінцева
Сергія Валерійовича у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Ду-
бінцев Сергій Валерійович, який зареєстрований та про-
живає за адресою: АР Крим, м. Севастополь, вул.
Н.Островської, 8.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого Іванченка Я.М., суддів: Гайду Г.В., Чезганової
А.М.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідом-

ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського,
17, у залі судових засідань №14, 12.09.2016 року о
09.15 годині відбудеться підготовче судове засідання
в кримінальному провадженні по обвинуваченню Тол-
мачова Євгена Вікторовича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення, обвинувачений Толмачов Є.В. та захисник
Гук Г.І.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді Гайду Г.В., суддів: Іванченка Я.М. та Грине-
вича В.Є.

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідом-

ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського,
17, у залі судових засідань №14, 12.09.2016 року о
09.30 годині відбудеться підготовче судове засідання
в кримінальному провадженні по обвинуваченню Ко-
вальчука Андрія Сергійовича у вчиненні злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвину-
вачення, обвинувачений Ковальчук А.С. та захисник
Таранов М.М.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головую-
чого судді Гайду Г.В., суддів: Іванченка Я.М. та Короля
О.П.

Дніпровський районний суд м. Києва повідомляє,
що 09.09.2016 року о 10 год. 00 хв. розглядати-
меться цивільна справа № 755/8137/16-ц за позовом
Сердюка Анатолія Павловича, Сердюка Олександра
Анатолійовича, Сердюк Альони Володимирівни до
Сердюк Любові Іванівни про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим примі-
щенням.

Сердюк Любов Іванівна, останнє місце прожи-
вання: м. Київ, вул. Курнатовського, 17, кв. 49, та 
м. Київ, вул. Карбишева, 1/29, кв. 57, викликається в
судове засідання як відповідач.

У разі неявки представника відповідача справа
буде розглянута на підставі наявних в матеріалах
справи доказів.

Адреса суду: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. № 202.
Суддя Бартащук Л. П.

Переяслав-Хмельницький міськрайонний
суд Київської області викликає Ісаєнка Рус-
лана Івановича, останнє відоме місце прожи-
вання за адресою: Київська область, 
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Гаярин-
ська, 36-а, як відповідача у цивільній справі
за позовом Бойко Тетяни Сергіївни, в інтер-
есах неповнолітньої особи Ісаєнко Марини
Русланівни, третя особа: Виконавчий комітет
Переяслав-Хмельницької міської ради, про
позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 29 серпня
2016 року о 14 год. 30 хв. у приміщенні Пе-
реяслав-Хмельницького міськрайонного суду
Київської області за адресою: Київська обл.,
м. Переяслав-Хмельницький, вул. Богдана
Хмельницького, 65.

Відповідач попереджається, що у разі не-
явки в судове засідання на зазначений час,
суд розглядатиме справу без участі відпові-
дача на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. О. Опанасюк

Повістка 
про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Слідчим відділом Управління Служби безпеки
України в Тернопільській області здійснюється
спеціальне досудове розслідування у криміналь-
ному провадженні № 22016210000000001 від
11.01.2016 за підозрою громадянина Замуруєва
Віталія Валентиновича, 11.01.1975 року народ-
ження, в організаційному сприянні діяльності
терористичної організації і фінансуванні теро-
ризму, тобто у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 258-3 і ч. 2 ст. 258-5 КК України.

На підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України,
підозрюваний Замуруєв Віталій Валентинович,
11.01.1975 року народження, який проживає:
м. Луганськ, вул. Переяславська, буд. 44, і вул.
Коцюбинського, буд. 6, кв. 65, викликається в
слідчий відділ УСБУ в Тернопільській області, 
м. Тернопіль, проспект С.Бандери, 21, до стар-
шого слідчого в особливо важливих справах Шу-
ляка В.А. на 11 год. 00 хв. 22 серпня 2016 року
для участі в проведенні процесуальних дій в кри-
мінальному провадженні № 22016210000000001.

Кагарлицький районний суд Київської об-
ласті викликає як відповідача гр. Здрагуша
Романа Васильовича, 15.02.1980 року народ-
ження, по цивільній справі № 368/719/16ц за
позовом Костенко Тетяни Олександрівни до
Здрагуша Романа Васильовича про стяг-
нення аліментів, для розгляду справи по суті.

Останнє відоме місце проживання відпові-
дача Здрагуша Романа Васильовича: 
с. Ближня Диліївка Костянтинівського району
Донецької області. Фактичне місце прожи-
вання невідоме.

Судове засідання відбудеться 22 серпня
2016 року о 10.00 годині в приміщенні Кагар-
лицького районного суду Київської області за
адресою: вул. В. Великого, 3, м. Кагарлик Ки-
ївської області, головуючий по справі - суддя
Кириченко В.І.

В разі неявки відповідача Здрагуша Ро-
мана Васильовича в судове засідання справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя В. І. Кириченко

Деснянський районний суд м. Києва ви-
кликає обвинуваченого Єлісеєва Сергія
Станіславовича, 24.10.1961 року народ-
ження (останнє відоме місце проживання:
Україна, АР Крим, м. Севастополь, вул.
Т.Шевченка, 17, кв. 15), у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111,
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 258-1, ч. 1 ст. 408, ч. 2
ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України у підготовче
судове засідання, яке відбудеться 29 сер-
пня 2016 року о 14 год. 00 хв. Явка до суду
обов’язкова. При собі необхідно мати па-
спорт або документ, який посвідчує особу.

Підготовче судове засідання відбудеться
в приміщенні суду за адресою: м. Київ, пр.
Маяковського, 5-В, каб. 27, під головуван-
ням судді Дігтяр І.Р.

У разі неявки обвинуваченого до суду,
оголошення вважається належним пові-
домленням, а кримінальне провадження
буде здійснюватись за відсутністю обвину-
ваченого в порядку спеціального судового
провадження.

Томаківський районний суд Дніпропетров-
ської області повідомляє про слухання цивіль-
ної справи №2/195/609/16-ц (2/195/274/16) за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Підгайного
Олександра Мефодійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором від
13.05.2010 р. До суду на слухання справи за-
прошується як відповідач Підгайний Олек-
сандр Мефодійович, 06.10.1965 року
народження, останнє відоме місце прожи-
вання: 53500, смт Томаківка, вул. Світла
(Червоноармійська), 47, Томаківського
району Дніпропетровської області .

Слухання справи відбудеться 30.08.2016
року о 09 год. 00 хв. за адресою: 53500, смт
Томаківка Томаківського району Дніпропет-
ровської області, вул. Лесі Українки, 28. У ви-
падку неявки відповідача у зазначене місце
та час вищевказана справа буде розглянута
без Вашої участі на підставі наявних у справі
доказів та буде винесене заочне рішення.

Суддя Л. А. Кондус 

  !

№ п/п 
Об’єкт надрокористування 

Початкова ціна 
продажу дозволу, 

тис. грн. 
Назва об’єкта 
користування 

Вид корисної 
копалини 

Вид користування 
надрами 

Місце  
розташування  

1 2 3 4 5 6 
1. ділянка 

«Голиця» 
геологічне 
вивчення вапняк 

Тернопільська обл., 
Бережанський р-н 

75,77 

2. Генгірківська 
ділянка 

геологічне 
вивчення 

пісок Херсонська обл., 
Генічеський р-н 

25,26 

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Бойченку Олександру Борисовичу,
06.07.1961 р.н., що зареєстрований за адресою: м. До-
нецьк, проспект Ілліча, б. 9, кв. 20, на підставі ст.ст. 297-5,
133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 19 серпня
2016 року до каб. 307 СВ УСБУ в Донецькій області, до
слідчого Тимка B.C., за адресою: Донецька область, 
м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для про-
ведення слідчих (процесуальних) дій за Вашою участю у
кримінальному провадженні № 22016050000000162 за ч.
1 ст.258-3 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному Кратірову Георгію Костянтиновичу,
21.04.1977 р.н., що зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Донецьк, пр-т Комсомольський, буд.
31, кв. 66 на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України,
Вам необхідно з’явитися 19 серпня 2016 року до каб. 307
СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Тимка B.C., за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Архітек-
тора Нільсена, буд. 33, для проведення слідчих (проце-
суальних) дій за Вашою участю у кримінальному
провадженні № 22015050000000132 за ч. 1 ст.258-3 КК
України.

Запорізьким районним судом Запорізької області
(69089, м.Запоріжжя, вул. Істоміна, 37) розглядається
цивільна справа №317/3174/16ц за позовом Котій Сергія
Леонідовича до Савицького Олександра Васильовича,
ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» про перешкоди в користуванні
власністю та припинення застави. Відповідачі виклика-
ються до каб. №1 суду на 19 серпня 2016 р. о 14 год. 30
хв. для участі у розгляді справи по суті. В разі неявки в
судове засідання, справа буде розглянута у відсутності
відповідачів на підставі зібраних по справі доказів. З мо-
менту опублікування повістки, сторони вважаються оз-
найомлені.

Суддя Гончаренко П. П.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ «Акцент Банк» до
Пасечник А. Р. про стягнення заборгованості.

Відповідач Пасечник Анастасія Романівна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл.,
м. Слов’янськ, вул. Горького, буд. 44, викликається 18
серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Сватівський районний суд Луганської області роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Романенко
Олену Василівну як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/3807/16-ц за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Романенко Олени Василівни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 18 серпня
2016 року о 17-00 год.

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

Суддя А. С. Река

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи №758/13941/15-ц за
позовом ПАТ «Київенерго» до Кієнко Світлани Пет-
рівни, Кієнко Людмили Андріївни про стягнення за-
боргованості відбудеться 05.10.2016 року о 14.10
год. у приміщенні суду (м. Київ, вул. Хорива, 21, каб.
17) під головуванням судді Неганової Н.В.

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

Суддя Н. В. Неганова

Повістка про виклик Чернова М. В.
Підозрюваний Чернов Микола Володимиро-

вич, 26.08.1972 р.н., відповідно до вимог ст.ст.
133, 135, 297-5 КПК України, викликається 19
серпня 2016 року о 10:00 годині до старшого
слідчого СВ УСБУ України в Херсонській області
Круглика О.М. за адресою: м. Херсон, вул. Кі-
рова, б. 1, каб. 23,  тел. (0552) 42-21-49) для про-
ведення слідчих та процесуальних дій за його
участю як підозрюваного у кримінальному про-
вадженні № 42015010000000042 від 26.03.2015.

Втрачене Свідоцтво
про право плавання під
державним прапором Ук-
раїни (судновий патент)
для прогулянкових суден,
що належить Ватага Во-
лодимиру Володимиро-
вичу, 

вважати 
недійсним.

У зв’язку з втратою
вважати недійсним
Оригінал державного
акта на право власності
на земельну ділянку, вида-
ного на ім’я Корнійця Олек-
сандра Павловича, серії ЯЖ
№905339, на земельну ді-
лянку площею 0,878 га,
кадастровий номер
№8000000000:72:314:0012,
розташовану за адресою:
м. Київ, вул. Журавлина, 5.
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оголошення
Товарна біржа «Київська агропромислова біржа» 

повідомляє, що 1 та 2 вересня 2016 року відбудеться загальний аукціон з продажу необробленої деревини 
Київського обласного та по м. Києву УЛМГ Держлісагентства України (ресурс IV кварталу 2016 року), а саме:

6 вересня 2016 року відбудеться загальний спеціалізований аукціон з продажу необробленої деревини (ресурс
IV кварталу 2016 року).

Торги проводяться о 10 годині в приміщенні біржі (м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5,
приміщення 6Б, 5-й поверх, торговий зал товарної біржі «Київська агропромислова біржа»).

Суб’єкти підприємницької діяльності та фізичні особи, що бажають взяти участь в аукціоні, подають за адресою:
01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, приміщення 6Б, 5 поверх (тел. 044 230 95 49),
такі документи:

1. Заяву на участь в аукціонних торгах.
2. Належним чином засвідчені копії Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства або Виписки з єдиного

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (юридичної особи або фізичної особи - підпри-
ємця) та установчих документів (статуту).

3. Копії довідки про взяття на облік платника податків, довідки з державного комітету статистики України та сві-
доцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (свідоцтва про сплату єдиного податку).

4. Довідка за підписом керівника суб’єкта господарювання щодо обсягів фактично переробленої (необробленої)
деревини за попередній квартал.

5. Довіреність уповноваженим особам покупця з повноваженнями на участь в аукціоні та на підписання договорів
купівлі-продажу.

6. Документ (копія платіжного доручення), що підтверджує перерахування гарантійного внеску у розмірі 5 від-
сотків від вартості заявлених на купівлю лотів.

Документацію з проведення аукціонних торгів та перелік деревини, що виставляється на аукціонні торги,
можна одержати за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська (Червоноармійська), 5, корп. 6Б, 5 поверх
(e-mail: office@agrostock.kiev.ua), а також з офіційного веб-сайту біржі: www.visnik.kiev.ua.

Прийом заявок на загальний аукціон завершується 30 серпня 2016 року о 15.00 годині.
Прийом заявок на спеціалізований аукціон завершується 5 вересня 2016 року о 13.00 годині. 

Аукціонний Комітет з організації та проведення аукціонних торгів з продажу необробленої деревини

ПрАТ СК «ПЗУ Україна» повідомляє, 
що вважаються втраченими наступні бланки:

обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів: серія АІ: 9351721,
9709126, 9345051, 9345063, 9345065, 9715030, 9109537-
9109539, 9109528-9109533; серія AЕ: 7819693, 7820158,
3227246, 3230475, 7817945, 6884999, 3234276-3234277; Зелена
Картка Європа, Росія: 11758026, 11763552, 11770894; Зелена
карта Білорусь, Молдова та Росія: 11774580, 11777476,
11777490, 11778414, 11774799, 11498233, 11774818, 11780049,
11498234, 11777139-11777142, 11780145-11780146; Зелена Кар-
тка Білорусь, Молдова, Росія, Азербайджан: 12039168; добро-
вільне страхування відповідальності за оплату наданих послуг
під час поїздки за кордон: 1709456, 2188259, 1756631, 2188816,
2132809, 1961751, 2173329, 2255379, 2286432, 2340516,
1904911, 2275243, 2181580, 2182089, 2217371, 2233170,
2163650, 2181864, 2182069, 2203103, 2216732, 2217001,
2170870, 1951508, 2177648, 2177793, 2177822, 2206215,
2206515, 2206540, 2234008, 2234038, 2165885, 2165897,
2177623, 2177849, 2206615, 2177126, 2177244, 2177251,
2206489, 2206621, 2201435, 2173849, 2181591, 2099425,
2137064, 2192742, 2207023, 2224667, 2224673, 2224683,
2224685, 2172681, 2172692, 2128889, 2172479, 2224650,
2207010, 2207302, 2172673, 2224655, 2174364, 2212154,
2307951, 2174044, 2154233, 2154236, 2183759, 2183762,
2213797, 2158229, 2188869-2188873, 2188878-2188880,
2173318-2173319, 2255372-2255373, 2275451-2275453,
2181628-2181629, 1975009-1975015, 2182114-2182115,
2182117-2182118, 2181601-2181603, 2203282-2203287,
2117315-2117316, 2224662-2224663, 2224675-2224676,
2172675-2172677, 2224725-2224728, 2172662-2172663,
2172666-2172667, 2170615-2170616, 2183775-2183776.

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської області
повідомляє, що судове засідання за позовом ПАТ «Кре-
добанк» до  Махіненко Олени Анатоліївни про стягнення
заборгованості за кредитним договором призначено на
22 серпня 2016 року на 14 годину 30 хвилин та буде
проведено в приміщенні суду за адресою: Чернігівська
область, м. Прилуки, вул. Котляревського, 62 (2 поверх,
кабінет № 17), під головуванням судді Короткої А.О. Для
участі у справі як відповідач викликається Махіненко
Олена Анатоліївна, останнє відоме місце проживання:
Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Щорса, буд. 127, кв.
2.

Суддя А.О.Коротка

Дарницький районний суд м. Києва викликає Іль-
ченка Володимира Івановича як відповідача в судове
засідання у цивільній справі за позовом Перча Юрія
Васильовича до Ільченка Володимира Івановича про
стягнення заборгованості за договором позики, яке
відбудеться 8 грудня 2016 року о 14 год. 00 хв. за
адресою: вул. Кошиця, 5-А, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт. У разі неявки су-
дове засідання буде проведено за відсутності відпо-
відача.

Суддя Каліушко Ф. А.
Шевченківський районний суд м. Чернівців викли-

кає Павелчака Романа Івановича, 26.04.1976 р.н., за-
реєстрованого: м. Чернівці, вул. 2-й провулок
Я.Степового, 19, як відповідача по справі за позовом
ТзОВ «Кредитні ініціативи» до Павелчака Романа Іва-
новича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21 вересня 2016
року о 09.20 год. за адресою: 58001, м. Чернівці, вул.
Кафедральна, 4, кабінет № 19. Ваша явка обов’яз-
кова і у випадку неявки в судове засідання справа
буде розглянута у вашу відсутність.

Суддя В. Г. Смотрицький

Суворовський районний суд м. Одеси по цивільній
справі № 523/8633/16-ц за позовною заявою Логвіненко
О.І. до Логвіненко Т.Б., Логвіненко О.В. та Логвіненка І.В.
про припинення права власності, зняття з реєстраційного
обліку, визнання права власності, викликає Логвіненко Те-
тяну Борисівну, 1956 року народження, Логвіненка Івана
Валерійовича, 1984 року народження, та Логвіненка Олега
Валерійовича, 1981 року народження, як відповідачів у су-
дове засідання, що відбудеться 29 вересня 2016 року о
10.00 годині в приміщенні Суворовського районного суду
м. Одеси, у залі судових засідань №14, розташованого по
вулиці Чорноморського козацтва, 68, на другому поверсі.

У разі неявки в судове засідання відповідачів на призна-
чений час, справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя М. О. Погрібний

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як
відповідача Михайлюка Віктора Вікторовича за по-
зовом Михайлюк Марії Дмитрівни до Михайлюка
Віктора Вікторовича про розірвання шлюбу. Судове
засідання відбудеться 28.09.2016 р. об 11 год. 20 хв.
у приміщенні Суворовського районного суду 
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського
козацтва, 68, зала судових засідань № 19. У разі не-
явки Михайлюка Віктора Вікторовича в судове засі-
дання, воно буде проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Суворовський районний суд міста Одеси по цивільній
справі № 523/5533/16ц за позовом Майорової Ольги Олек-
сандрівни до Майорова Вячеслава Геннадійовича, третя
особа: Служба у справах дітей Суворовської районної ад-
міністрації виконавчого комітету Одеської міської ради,
про позбавлення батьківських прав повідомляє, що справа
призначена до слухання в судовому засіданні на
23.08.2016 року о 09.00 годині. Судове засідання відбу-
деться в приміщенні Суворовського районного суду міста
Одеси за адресою: місто Одеса, вулиця Чорноморського
козацтва, 68, зал судових засідань № 7. У разі неявки в су-
дове засідання, справа може бути розглянута та прийняте
рішення за відсутністю Майорова Вячеслава Геннадійо-
вича.

Суддя Н. І. Гудіна

Миронівським районним судом Київської області
викликається відповідач Лебеденко Євген Євгенович
на судовий розгляд цивільної справи ЄУН
371/815/16-ц за позовом Петрової Тамари до Лебе-
денка Євгена Євгеновича про розірвання шлюбу,
який відбудеться 27 вересня 2016 року о 16 годині
00 хвилин у приміщенні Миронівського районного
суду Київської області (кабінет судді Поліщука А.С.)
за адресою: Київська область, місто Миронівка, ву-
лиця Першотравнева, 3.

Суддя А. С. Поліщук

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє
відповідача Мартинова Миколу Миколайовича, 13.04.1959
р.н., що цивільна справа за апеляційною скаргою Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» на рішення Індустріального районного суду м.
Дніпропетровська від 13 серпня 2015 року за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватБанк» до Публічного акціонерного товариства
«Акцент-Банк», Мартинова Миколи Миколайовича про
звернення стягнення, призначена до розгляду в апеляцій-
ному суді Дніпропетровської області (м. Дніпро, вул. Хар-
ківська, 13) на 11 годину 00 хвилин 21 вересня 2016 року.

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

Суддя С. П. Котушенко

Аврамова Катерина Дмитрівна, 02.12.1976 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якої: Донецька обл., Хар-
цизька міська рада, м. Іловайськ, вул. Ново-Деповська,
буд. 9, кв. 5, викликається до Добропільського міськ-
районного суду Донецької області, як відповідачка по
цивільній справі № 227/2220/16-ц за позовом ПАТ Ко-
мерційного банку «ПриватБанк» до Аврамової Катерини
Дмитрівни про стягнення заборгованості. Судове засі-
дання відбудеться 22.08.2016 року о 09.00 год. у примі-
щенні суду за адресою: Донецька область, м.
Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки відпові-
дачки до суду справу буде вирішено на підставі наявних
у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

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

Відповідачка Мельникова Тетяна Федорівна ви-
кликається на 7 вересня 2016 року о 08.50 год. до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачка повинна повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у її відсут-
ність.

Суддя Хмельова С. М.

Дніпровський районний суд м. Києва
повідомляє Табунщикова Валерія Мико-
лайовича, що 14 вересня 2016 року о 12
годині 00 хвилин в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 112,
відбудеться розгляд цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «ПриватБанк»
до Табунщикова Валерія Миколайовича
про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

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

Суддя Н. А. Чех

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Талащенко Сергій Олегович,

25.08.1976 р.н., який мешкає за адресою: 84300,
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Ілліча,
141, на підставі ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України,
вам необхідно з’явитися 21.08.16, 22.08.16,
23.08.16 року з 09.00 до 18.00 години до третього
слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області
за адресою: Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Румянцева, 4а, для проведення за вашою
участю слідчих дій у кримінальному провадженні
№ 42014000000000673 від 24.07.2014 за ст.ст.
258-3 ч. 1, 162 ч. 1, 262 ч. 3 КК України - вручення
вам повідомлення про підозру, допиту як підозрю-
ваного, відкриття матеріалів кримінального про-
вадження, вручення копії обвинувального акта та
реєстру матеріалів досудового розслідування.

Апеляційний суд Запорізької області
викликає Яцуна Дмитра Анатолійовича в
судове засідання на 15 год. 30 хв. 6 ве-
ресня 2016 року (м. Запоріжжя, пр. Ле-
ніна, 162, фойє, 2-й поверх) на розгляд
апеляційної скарги Бєлоусова В.П., Білана
Д.В. на рішення Василівського районного
суду Запорізької області від 20.11.2015
року в справі за позовом Бєлоусової Т.О.
до Бєлоусова В.П. та інші про визнання
недійсним договору купівлі-продажу ав-
томобіля та зобов’язання повернути авто-
мобіль.

Суддя А. В. Дашковська

Суворовський районний суд м. Одеси
викликає в судове засідання відповідачку
Вдовіченко Жанну Костянтинівну по
справі за позовом ТОВ «Факторингова
компанія «РАНТЬЄ» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Слухання відбудеться 23.08.2016 р. о
16.00 год. у приміщенні Суворовського
районного суду м. Одеси за адресою: м.
Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 68,
зал № 18.

В разі нез’явлення відповідачки в су-
дове засідання, цивільна справа буде роз-
глянута за її відсутності на підставі
наявних доказів.

Суддя О. С. Пепеляшков

Дарницький районний суд м. Києва викли-
кає Олійника Володимира Михайловича як
відповідача в судове засідання у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Київенерго» до Олійника Воло-
димира Михайловича про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 24 листопада 2016
року о 12 год. 15 хв. у приміщенні Дарниць-
кого районного суду м. Києва за адресою:
вул. Кошиця, 5-А, каб. 120.

З опублікуванням оголошення відповідач
Олійник Володимир Михайлович вважається
повідомленим про дату, час та місце судо-
вого розгляду справи.

При собі необхідно мати паспорт. У разі
неявки судове засідання буде проведено за
відсутності відповідача.

Суддя Ф. А. Каліушко

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області повідомляє Дмитрука Олександра Анатолі-
йовича (останнє відоме місце проживання: Запо-
різька область, м. Мелітополь, вул. М.Оратовського
(Калініна), буд. 99, останнє відоме місце реєстрації:
Запорізька область, м. Мелітополь, вул. З. Космо-
дем’янської, 30а), що 25 серпня 2016 р. об 11 годині
00 хвилин у приміщенні Мелітопольського міськра -
йонного суду Запорізької області за адресою: м. Ме-
літополь, вул. Шмідта, 11, буде слухатись цивільна
справа за позовом Веселової Ірини Володимирівни
до Дмитрука Олександра Анатолійовича про поділ
майна та боргів подружжя.

З опублікуванням оголошення про виклик Дмит-
рук Олександр Анатолійович вважається повідомле-
ним про час та місце розгляду справи і у випадку
неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Кучеренко В. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» про
стягнення заборгованості.

Відповідач:
Козлов Руслан Анатолійович, 11.04.1979 року народ-

ження, який зареєстрований за адресою: 86793, м. Іло-
вайськ, пров. Кімова, 2/56 Донецької області, номер
справи 227/2295/16-ц.

Викликається на 26 серпня 2016 року о 09.00 годині
до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15,
для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття він пови-
нен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності, на підставі наявних
у ній доказів буде ухвалено заочне рішення. 

Суддя Мавроді Р. Ф.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова (Ра-
дянська), буд. 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Маштакової Людмили Іванівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором. 

Відповідачка Маштакова Людмила Іванівна, 02.11.1964
року народження, яка мешкає за останньою відомою ад-
ресою: м. Харцизьк, вул. Совєтська, буд. 6, кв. 57, викли-
кається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області, як відповідач по цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приват Банк» до Маштакової Людмили Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитними договорами.

Судове засідання відбудеться 01.09.2016 року о 09.00
год. у приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
м. Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А.

У разі неявки відповідачки до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя С. А. Притуляк

У провадженні Голованівського районного суду Кі-
ровоградської області, смт Голованівськ, знахо-
диться цивільна справа № 386/553/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Семенахи Марини Миколаївни
про стягнення заборгованості по кредитному дого-
вору.

Судовий розгляд справи призначено 9 вересня
2016 року на 10 год. 30 хв. у Голованівському ра -
йонному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Со-
борна (Леніна), 18.

Суд викликає Семенаху Марину Миколаївну в су-
дове засідання як відповідачку.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дачки до суду та неповідомлення про причини не-
явки, справа буде розглянута за наявними в ній
доказами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

У провадженні Голованівського район-
ного суду Кіровоградської області, смт Го-
лованівськ, знаходиться цивільна справа
№ 386/555/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Коропа Віталія
Олександровича про стягнення заборго-
ваності по кредитному договору.

Судовий розгляд справи призначено 9
вересня 2016 року на 11 год. 00 хв. у Го-
лованівському районному суді за адре-
сою: смт Голованівськ, вул. Соборна
(Леніна), 18.

Суд викликає Коропа Віталія Олексан-
дровича в судове засідання як відпові-
дача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідача до суду та неповідомлення
про причини неявки, справа буде розгля-
нута за наявними в ній доказами з поста-
новленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

У провадженні Голованівського район-
ного суду Кіровоградської області, смт Го-
лованівськ, знаходиться цивільна справа
№ 386/551/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Варданяна Сурена
Рубеновича про стягнення заборгованості
по кредитному договору.

Судовий розгляд справи призначено 9
вересня 2016 року на 10 год. 00 хв. у Го-
лованівському районному суді за адре-
сою: смт Голованівськ, вул. Соборна
(Леніна), 18.

Суд викликає Варданяна Сурена Рубе-
новича в судове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки
відповідача до суду та неповідомлення
про причини неявки, справа буде розгля-
нута за наявними в ній доказами з поста-
новленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької
області (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає цивільні справи за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Берегового Д.М.
про стягнення заборгованості; за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Прохоренка О.В. про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі: Береговий Дмитро Ми-
колайович, який проживає за адресою: До-
нецька область, м. Горлівка, вул.
Червонолиманська, б. 17, викликається на
08.00 годину 30 серпня 2016 року до суду для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі: Прохоренко Олег Віта-
лійович, який проживає за адресою: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Щорса, б. 11, викли-
кається на 08.10 годину 30 серпня 2016 року
до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття відповідачі повинні повідомити суд
про причини неявки, інакше справи будуть роз-
глянуті за їхньої відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Тернопільський міськрайонний суд Тер-
нопільської області повідомляє, що
22.08.2016 року об 11 год. 00 хв. відбу-
деться розгляд справи  за позовом При-
ватного акціонерного товариства
«Страхова група «ТАС» до Помилуйко Ан-
дрія Мирославовича про відшкодування
матеріальної шкоди, завданої в результаті
ДТП.

Просимо з’явитись в судове засідання
відповідача Помилуйко Андрія Миросла-
вовича, останнє відоме місце прожи-
вання: м. Тернопіль, вул. Камінна, 6, кв.
19, на зазначену дату та час в приміщення
Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області за адресою: 
м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34.

У разі неявки відповідача в судове засі-
дання, справа буде розглядатися у його
відсутності.

Суддя Р.М. Грицак 

Апеляційний суд Київської області викли-
кає в судове засідання відповідачку Бондар-
чук Наталію Анатоліївну по справі 
№ 359/2324/15 (22ц-780/1917/16) за апеля-
ційною скаргою Публічного акціонерного то-
вариства «Акціонерний комерційний банк
«Київ» на заочне рішення Бориспільського
міськрайонного суду Київської області від 23
жовтня 2015 року у справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Акціонер-
ний комерційний Банк «Київ» до Бондарчук
Наталії Анатоліївни, треті особи: Дяченко Ві-
таліна Володимирівна, Дяченко Валерій Ва-
лерійович, Служба у справах дітей
Бориспільської районної державної адмініс-
трації, Бориспільський міжрайонний проку-
рор, про звернення стягнення на квартиру,
яке призначено на 11 год. 00 хв. 29 вересня
2016 року.

У разі неявки сторін розгляд справи відбу-
деться у їхню відсутність.

Суддя Ю. М. Кулішенко
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Федяєва Михайла Ген-
надійовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Відповідач у справі Федяєв Михайло Геннадійович, який
мешкає за адресою: м. Єнакієве Донецької області, вул.
Блюхера, 126, кв. 74, викликається на 10.30 годину 22 ве-
ресня 2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді
вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відпові-
дача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України, справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Шахова Олександра
Геннадійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач у справі Шахов Олександр Геннадійович, який
мешкає за адресою: м. Жданівка Донецької області, вул.
Комсомольська, 4, кв. 2, викликається на 10.45 годину 22
вересня 2016 року до суду, каб. № 306, для участі у розгляді
вказаної справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. В разі неявки відпові-
дача відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України, справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. М. Павленко

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний банк «ПриватБанк» на рішення Дес-
нянського районного суду м. Києва від 8 вересня 2015
року в справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «ПриватБанк» до Скура-
товського Андрія Володимировича про стягнення
заборгованості, відбудеться в приміщенні Апеляцій-
ного суду м. Києва (вул. Солом’янська, 2а) 25 серпня
2016 року о 10 годині 30 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт або інший
документ, який посвідчує особу. 

Суддя Т. А. Семенюк

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє,
що 20.09.2016 року о 10 год. 15 хв. буде розглядатись
цивільна справа за позовом Дмитрук Н.Г. до Ходєєвої
Х.В., третя особа - Приватний нотаріус Полежаєв О.Є.,
про визнання права власності на нерухоме майно у по-
рядку спадкування за законом.

Ходєєва Христина Валентинівна, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. Бакинська, буд. 26, кв. 14, ви-
кликається в судове засідання як відповідачка. У ви-
падку неявки в судове засідання позов буде розглянуто
у її відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб.
308.

Суддя Н. Г. Притула

Каховський міськрайонний суд Херсонської об-
ласті у зв’язку з розглядом цивільної справи за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«ОТП Факторинг Україна» до Короля Івана Івановича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, викликає відповідача Короля Івана Івановича.
Судове засідання відбудеться 13 вересня 2016 року
о 13.30 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул.
Мелітопольська, 172, каб. № 27. У разі неявки в су-
дове засідання відповідача слухання справи відбу-
деться за його відсутності. 

Суддя Г. В. Подіновська

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 30 серпня
2016 року о 10.00 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул.Володимирська, 28,
Бузицькова Олега Олександровича: Донецька обл.,
Старобешівський р-н, с. Новий Світ, вул. Романової,
буд. 5, кв. 77, як відповідача по цивільній справі №
328/1991/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Бузицькова Олега Олександровича про стягнення за-
боргованості. 

Суддя Гавілей М.М.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 30 серпня
2016 року о 10.30 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул.Володимирська, 28,
Васильєву Надію Іванівну: Донецька обл., смт Ста-
робешеве, пр. Донецький, буд. 3, кв. 18, як відпові-
дача по цивільній справі № 328/1385/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Васильєвої Надії
Іванівни про стягнення заборгованості. 

Суддя Гавілей М.М.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 30 серпня
2016 року о 09.30 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул.Володимирська, 28,
Гринько Марію Миколаївну: Донецька обл., Старо-
бешівський р-н, с. Новий Світ, вул. А. Романової,
буд. 3, кв. 30, як відповідача по цивільній справі
№328/1890/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Гринько Марії Миколаївни про стягнення забор-
гованості. 

Суддя Гавілей М.М.

Представництво «Аріста Лайфсайенс»
(ідентифікаційний код № 20037436) повідомляє про
своє закриття та ліквідацію згідно з Рішенням Ради
директорів фірми «Аріста Лайфсайенс» від 25 липня
2016 року. Ліквідатором Представництва «Аріста
Лайфсайенс» призначено Фурманчука Олега Ілліча.

Вимоги кредиторів подаються до Представництва
«Аріста Лайфсайенс» протягом двох місяців з дня
публікації цього повідомлення у письмовій формі
(направляються поштою або подаються особисто)
за адресою: Україна, 01030, м. Київ, вул. Богдана
Хмельницького, 19-21, бізнес-центр «Леонардо», 14
поверх.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідача Бєльську Катерину Микитівну по цивіль-
ній справі за позовом Проценко К.А. про відшкоду-
вання майнової шкоди, завданої залиттям квартири.
Остання відома адреса відповідача: м. Київ, пр.
Науки, 13, кв. 51.

Судове засідання відбудеться за адресою: 03127,
м. Київ, вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. 
№ 15 12 вересня 2016 року о 16.00 год. У разі неявки
суд розглядатиме справу без участі відповідача. 

Суддя А. В. Новак

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» попереджає Сердюк

Оксану Анатоліївну, що згідно з іпотечним дого-

вором № б/н від 19.07.2007 р., що посвідчений

приватним нотаріусом Запорізького міського но-

таріального округу Грибановою О.В., зареєстрова-

ний в реєстрі за № 644, має намір задовольнити

свої вимоги відповідно до статті 36 Закону України

«Про іпотеку».

Фастівський міськрайонний суд Київської області
викликає в судове засідання Коваленко Марію Кузь-
мівну, останнє відоме місце проживання невідоме, як
відповідачку по цивільній справі за позовом Перепе-
лиці Віктора Кузьмовича до Перепелиці Анатолія Кузь-
мовича, Коваленко Марії Кузьмівни про визнання
права власності на спадкове майно.

Справа до розгляду в судовому засіданні призна-
чена на 22 вересня 2016 року о 14.00 год. за адресою:
Київська область, м. Фастів, вул. Ступака, 25.

Явка відповідачки в судове засідання обов’язкова.
В разі неявки справу буде розглянуто в її відсутність. 

Суддя Бутенко В. О.

Татарбунарський районний суд Одеської області
викликає в судове засідання на 25 серпня 2016 року
о 10 год. 00 хв. як відповідача Засидкевича В’ячес-
лава Сергійовича, 12.07.1983 р.н., по цивільній
справі №515/1177/16-ц за позовом Засидкевич На-
талі Миколаївни до Засидкевича В’ячеслава Сергі-
йовича про розірвання шлюбу.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари,
Одеська область, 68100.

У разі неявки відповідача в судове засідання, роз-
гляд справи відбудеться за його відсутності. 

Суддя Чебан А. П.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт
Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105, каб.
1, суддя Бучацька А.І) викликає в судове засідання на 19
жовтня 2016 року о 14 годині 00 хвилин Кравченка Рус-
лана Аркадійовича, зареєстрованого: с. Крива Балка, ву-
лиця Суворова, № 66 Саратського району Одеської
області, як відповідача у цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват Банк» до Кравченка Руслана Аркадійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки, справу буде вирішено без вашої
участі за наявними в ній доказами.

Суддя Бучацька А. І.

Саратський районний суд Одеської області (68200, смт
Сарата Одеської області, вул. Крістіана Вернера, 105, каб.
1, суддя Бучацька А.І.) викликає в судове засідання на 24
жовтня 2016 року о 14 годині 00 хвилин Єфіменка-Меле-
щука Віталія Юрійовича, зареєстрованого: с. Кулевча, ву-
лиця Шевченка, № 71 Саратського району Одеської
області, як відповідача у цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ват Банк» до Єфіменка-Мелещука Віталія Юрійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити суд
про причину неявки, справу буде вирішено без вашої
участі за наявними в ній доказами.

Суддя Бучацька А. І.

Волноваський районний суд Донецької області (85700,
м. Волноваха, вул. Ювілейна, 29) розглядає цивільну справу
№221/3464/16-ц (провадження 2/221/926/2016) за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Литовченко Ірини Євгенівни про
стягнення суми заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка Литовченко Ірина Євгенівна, 28.11.1980
р.н., яка проживає за адресою: вул. Суворова, буд. 43, 
с. Дмитрівка Волноваського району Донецької області, ви-
кликається на 13 вересня 2016 року об 11.00 годині в Вол-
новаський районний суд Донецької області для участі у
розгляді справи по суті. У разі неявки Литовченко І.Є. в су-
дове засідання на вказаний день та час, справа буде роз-
глянута у її відсутність.

Суддя Л. В. Ковей

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає відповідача Редько Юрія Володи-
мировича, 01.12.1963 року народження, останнє відоме
місце проживання: м. Суми, пр. Інтернаціоналістів, 65-А,
кв. 74, по цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Редько Юрія Володимировича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, у судове засідання на 19
вересня 2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Суми, вул.
Академічна, 13, кабінет № 506, головуючий по справі
суддя Кривцова Г.В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати по-
яснення або заперечення на позов та докази на їх підтвер-
дження. У разі неявки відповідача справа буде
розглядатися у його відсутність в заочному порядку.

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає відповідача Федорова Сергія Лео-
нідовича, 17.03.1990 року народження, останнє відоме за-
реєстроване місце проживання: м. Суми, вул. Харківська,
58-Г, кв. 98, по цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Акцент Банк» до Федорова Сергія
Леонідовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором, у судове засідання на 19 вересня 2016 року о
15.00 годині за адресою: м. Суми, вул. Академічна, 13, ка-
бінет № 506, головуючий по справі суддя Кривцова Г.В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати по-
яснення або заперечення на позов та докази на їх підтвер-
дження. У разі неявки відповідача справа буде
розглядатися у його відсутність в заочному порядку.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Васильєва Миколу Олександровича, 1985 р.н., 
як обвинуваченого у кримінальному провадженні 
№ 296/2803/16-к по обвинуваченню у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260
КК України, під головуванням судді Аксьонова В.Є. в
підготовче судове засідання, що відбудеться
26.08.2016 р. о 10 год. 00 хв. та судове засідання, що
відбудеться 05.09.2016 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні
Корольовського районного суду м. Житомира за адре-
сою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 2-К (к. 106). 

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’яз-
кова.

Суддя В. Є. Аксьонов

Волноваський районний суд Донецької області (85700,
м. Волноваха, вул. Ювілейна, 29) розглядає цивільну справу
№221/3589/16-ц (провадження 2/221/957/2016) за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Оставкова Ігоря Сергійовича про
стягнення суми заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Оставков Ігор Сергійович, 18.05.1980 р.н.,
який проживає за адресою: вул. Комарова, буд. 31, с. Чер-
малик Волноваського району Донецької області, виклика-
ється на 15 вересня 2016 року о 08.00 годині в
Волноваський районний суд Донецької області для участі
у розгляді справи по суті. У разі неявки Оставкова І.С. у су-
дове засідання на вказаний день та час, справа буде роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Л. В. Ковей

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає
Міглей Любов Леонідівну, 22.03.1960 року народження,
останнє відоме місце проживання якої за адресою: вул.
Кишинівська, 33, м. Чернівці, як відповідачку в судове
засідання по цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційного банку «Приват-
банк» до Міглей Любові Леонідівни про стягнення
заборгованості.

Розгляд справи призначено на 7 вересня 2016 року о
14 год. 00 хв. у приміщенні Першотравневого районного
суду за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. №2.

У разі неявки в судове засідання, справу буде розгля-
нуто за вашої відсутності.

Суддя І. В. Іщенко

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає
Кондрука Андрія Анатолійовича, 17.04.1984 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання якого за адре-
сою: вул. Руська, 273/22, м. Чернівці, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційного банку «При-
ватбанк» до Кондрука Андрія Анатолійовича про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 8 вересня 2016 року о
09 год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого районного
суду за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. №2.

У разі неявки в судове засідання, справу буде розгля-
нуто за вашої відсутності.

Суддя І. В. Іщенко

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає як відповідача Ковальова Михайла Ми-
колайовича в судове засідання, яке відбудеться
28.09.2016 року о 10 годині 20 хвилин у приміщенні Біл-
город-Дністровського міськрайонного суду за адресою:
м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави, 27
(зал судових засідань №5), по цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Ковальова Михайла Ми-
колайовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути
розглянута у вашу відсутність.

Суддя Н. В. Чебан

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає як відповідача Наконечного Юрія Геор-
гійовича в судове засідання, яке відбудеться 28.09.2016
року о 10 годині 30 хвилин у приміщенні Білгород-Дніс-
тровського міськрайонного суду за адресою: м. Білго-
род-Дністровський, вул. Військової слави, 27 (зал
судових засідань №5), по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Наконечного Юрія Георгійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

У разі неявки в судове засідання, справа може бути
розглянута у вашу відсутність.

Суддя Н. В. Чебан

Прилуцький міськрайонний суд Чернігівської об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
23 серпня 2016 року о 14.00 годині в приміщенні
Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської об-
ласті за адресою: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул.
Котляревського, 62, Клименка Володимира Ігоро-
вича: Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Тургенєва,
буд. 40, кв. 5, як відповідача по цивільній справі
№742/2147/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Клименка Володимира Ігоровича про стягнення
заборгованості. 

Суддя Коротка А.О.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя викли-
кає у судове засідання Карпенко Людмилу Григорівну (ос-
таннє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. 40 років
Радянської України, будинок № 64, квартира № 414) як від-
повідача у цивільній справі № 335/7149/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Карпенко Людмили Григорівни
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться об 11 годині 00 хвилин 22
вересня 2016 року в приміщенні Орджонікідзевського ра -
йонного суду м. Запоріжжя за адресою: м. Запоріжжя, вул.
Перемоги, 51. У разі неявки відповідача у справі буде ух-
валено заочне рішення на підставі наявних у ній доказів.

Суддя К.В. Гашук

Козятинський міськрайонний суд викликає як від-
повідача Ковальчука Юрія Анатолійовича по цивіль-
ній справі № 133/1324/16-ц за позовом �ПАТ�� КБ
«Приватбанк» до Ковальчука Юрія Анатолійовича
про стягнення заборгованості. Судове засідання від-
будеться об 11 годині 00 хвилин 05 вересня 2016
року в приміщенні суду за адресою: м. Козятин, вул.
Грушевського, 64, в залі судових засідань № 9.

У разі неявки справа буде розглядатися за Вашої
відсутності, відповідно до ч. 9, ст. 74 ЦПК України. З
опублікуванням оголошення про виклик , відповідач
вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи. Суддя В.Л. Сечко

Глухівський міськрайонний суд Сумської області ви-

кликає у судове засідання, яке відбудеться 30 вересня

2016 року об 11.00 годині в приміщенні Глухівського

міськрайонного суду Сумської області за адресою: Сум-

ська область, м. Глухів, вул.Спаська, 32, Бабич Сергія

Ігоровича: Сумська обл., м. Глухів, вул. Спаська, буд. 45,

кв. 4, як відповідача по цивільній справі № 576/1462/16-ц

за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бабич Сергія Іго-

ровича про стягнення заборгованості.

Суддя Колодяжний А.О.

Варвинський районний суд Чернігівської області ви-
кликає Зеленкура Віталія Миколайовича, останнє відоме
місце проживання: с. Озеряни Варвинського району Чер-
нігівської області, провулок Український, буд. 12, як від-
повідача у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Зеленкура Віталія Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Роз-
гляд справи відбудеться 22 серпня 2016 року о 12:00
год. в приміщенні Варвинського районного суду за ад-
ресою: смт Варва Чернігівської області, вул. Шевченка,
40, зал судових засідань № 3, суддя Моцьор О.В. У разі
неявки відповідача Зеленкура В.М. до суду справа буде
розглянута за його відсутності.

Корольовський районний суд м. Житомира викли-
кає Бардашевського Олега Вікторовича та Бардашев-
ського Віктора Володимировича як обвинувачених у
кримінальному провадженні № 296/12587/15-к по
обвинуваченню у вчиненні злочину у судове засі-
дання, що відбудеться 26.09.2016 року о 12.30 год. у
приміщенні Корольовського районного суду м. Жи-
томира за адресою: м. Житомир, майдан Соборний,
1, зал 1-К (300), головуючий суддя Скрипка О.В.

Явка обвинувачених в судове засідання обов’яз-
кова.

Суддя О. В. Скрипка

Лихоман Людмила Анатоліївна, 03.09.1973 р.н.,
останнє відоме місце проживання якої: м. Пологи
Запорізької області, вул. Набережна, 40, виклика-
ється в судове засідання до Пологівського район-
ного суду Запорізької області як відповідачка у
цивільній справі №324/653/16-ц за позовом Лихо-
мана Ігоря Олександровича до Лихоман Людмили
Анатоліївни про розірвання шлюбу, яке відбудеться
22 серпня 2016 року о 8 год. 00 хв. у приміщенні По-
логівського районного суду Запорізької області за
адресою: м. Пологи Запорізької області, вул. Єдності
(М.Горького), 28.

Суддя Кацаренко І. О.

В провадженні Якимівського районного суду Запорізької
області знаходиться цивільна справа №2-690/11 (провад-
ження 2/330/4/2016) за позовом заступника прокурора Запо-
різької області старшого радника юстиції Скиданова О.Д. в
інтересах Фонду державного майна України до Годіна Олега
Альбертовича, Комунального підприємства «Якимівське бюро
технічної інвентаризації» про витребування нерухомого майна
із чужого незаконного володіння вартістю 17 500 гривень.

В судове засідання зазначена справа призначена на 09 го-
дину 00 хвилин 07.09.2016 року в приміщенні Якимівського
районного суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна,
25, смт Якимівка Запорізької області, суддя Ковальчук О.А.,
тел. 6-11-80.

Суд викликає Годіна Олега Альбертовича як відповідача.
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Погода на завтра

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +9 +14    +20 +25
Житомирська +9 +14    +20 +25
Чернігівська +9 +14    +20 +25
Сумська +9 +14    +20 +25
Закарпатська +9 +14    +16 +21
Рівненська +9 +14    +16 +21
Львівська +9 +14    +15 +20
Івано-Франківська +9 +14    +15 +20
Волинська +9 +14    +16 +21
Хмельницька +9 +14    +18 +23
Чернівецька +9 +14    +19 +24
Тернопільська +9 +14    +16 +21
Вінницька +9 +14    +20 +25

Oбласть Нiч          День
Черкаська +9   +14   +20  +25
Кіровоградська +9   +14   +23  +28
Полтавська +9   +14   +20  +25
Дніпропетровська +9   +14   +23  +28
Одеська +15   +20   +23  +28
Миколаївська +15   +20   +23  +28
Херсонська +15   +20   +25  +30
Запорізька +15   +20   +25  +30
Харківська +13   +18   +23  +28
Донецька +13   +18   +25  +30
Луганська +13   +18   +25  +30
Крим +15   +20   +27  +32
Київ +12   +14   +22  +24

Запорізьким районним судом Запорізької області (69089, м.Запоріжжя,
вул. Істоміна, 37) розглядається цивільна справа №317/3175/16-ц за по-
зовом Черткова Євгена Олександровича до відповідачів Брикова Олексія
Володимировича, ПАТ «Ощадний банк України» в особі філії Кіровоград-
ського обласного управління AT «Ощадний банк України», треті особи Сав-
ранський районний ВДВС ГТУЮ в Одеській області, Ленінський ВДВС Кі-
ровоградського МУЮ, приватний нотаріус Кіровоградського нот. округу
Яценко Ольга Петрівна про звільнення майна з-під арешту та обтяження.
Відповідачі та треті особи викликаються до каб. №1 суду на 19 серпня 2016
року о 14 год. 00 хв. для участі у розгляді справи по суті. В разі неявки в
судове засідання, справа буде розглянута у відсутності відповідачів та тре-
тіх осіб на підставі зібраних по справі доказів. З моменту опублікування
повістки, сторони вважаються ознайомлені.

Суддя П. П. Гончаренко 
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Попаснянський районний суд Луганської області викликає обвинувачених
Леміша Богдана Сергійовича, 18.02.1993 року народження, що мешкає за ад-
ресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Кірова, 10б/56, та Лисицького Ві-
талія Вікторовича, 12.04.1990 року народження, що мешкає за адресою: Лу-
ганська область, Марківський район, с. Курячівка, пров. Садовий, 4 Б, щодо
яких здійснювалося спеціальне досудове розслідування, в підготовче судове
засідання у кримінальному провадженні №423/1750/16-к по обвинуваченню
Леміша Богдана Сергійовича та Лисицького Віталія Вікторовича у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.4 ст.260, ч. 1 ст.263, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 1
ст.437 КК України, яке відбудеться 19 серпня 2016 року о 13 год. 00 хв. в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

У разі неявки обвинувачених до суду, відповідно до ст. 323, п.20-1 Розділу
XI «Перехідні положення» КПК України за клопотанням прокурора суд може
прийняти рішення про здійснення спеціального судового провадження (за від-
сутності обвинувачених).

Повістка про виклик підозрюваного 
Підозрюваний Ємельянов Віталій Вікторович, 05.06.1986 р.н., від-

повідно до вимог ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України викликається
на 10 год. 00 хв. 19 серпня 2016 року до слідчого в ОВС слідчого від-
ділу УСБУ в Сумській області Кропивки P.O. у каб. 7 за адресою: 
м. Суми, вул. Петропавлівська, 83 (тел. 0542-687-447) для вручення
повідомлення про підозру, допиту як підозрюваного, надання доступу
до матеріалів досудового розслідування, ознайомлення із матеріалами
кримінального провадження, отримання копії обвинувального акта та
реєстру матеріалів досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22014200000000027 від 12.06.2014 року. Поважні причи-
ни неприбуття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК України. На-
слідки неприбуття на виклик передбачені у ст. 139 КПК України.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Писанко Єв-
генію Борисівну як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи ЄУ № 420/1315/16-ц (провадження № 2/420/657/16) за позовом ПАТ
«Дельта Банк» до Писанко Євгенії Борисівни про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 30 серпня 2016 року о 15 год. 40 хв. (резервна дата судо-
вого засідання 05 вересня 2016 року о 15 год. 40 хв.) у приміщенні Новоп-
сковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков
Луганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Осмислити Шевченка 
по-новому
ДО 25-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. На Черкащині українці долучалися
до духовної скарбниці Кобзаря

Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

Минулими вихідними в
селі Моринці Звениго-

родського району майже ти-
сяча українців зібралася на
третій фестиваль «Ше.Fest».
Цього разу він проходив під
гаслом «Твоя незалеж-
ність». На учасників і гостей
на батьківщині Кобзаря че-
кало розмаїття заходів, се-
ред яких зустрічі з письмен-
никами, краєзнавцями, ре-
жисерами, лекції, музичні й
поетичні виступи, флешмо-
би, майстер-класи, кінопо-
кази.

— На землі Шевченка,
Чорновола, Хмельницького
та інших героїв, які захища-
ли в різні часи нашу землю
від загарбників, варто підій-
мати національний дух, від-
роджувати міць, почуття
єдності української нації, —
сказав перший заступник
голови облдержадміністра-
ції Віталій Коваль. — В усі
віки ми виборювали неза-
лежність нашої країни: з

часів Ярослава Мудрого й
до сьогодні, коли її обстою-
ють герої АТО. Тож маємо
шанувати те, до чого прагне
нація, — мати вільну неза-
лежну державу. Цього праг-
нув і Тарас Шевченко. Про
це мріяв і писав. А нині єд-
нає нас на своїй батьківщині. 

Організатори фестивалю
ставили за мету відобрази-
ти життєві істини і творчість
Кобзаря в сучасному фор-
маті. Як розповіла прес-сек-
ретар фестивалю Лариса
Лавренчук, ідея такого за-
ходу виникла, коли святку-
вали 200-річчя Тараса
Шевченка 2014-го. То був
постмайданівський період,
саме почалася війна і не вис-
тачало події, яка наблизила
б до нас Шевченка, зробила
б його актуальним і близь-
ким до завдань сьогодення.
Хоч як прикро, більшість
учнів після завершення
шкільного навчання не
звертається до Шевченка.
Уже дорослим хтось шукає
способу зрозуміти поета, а
хтось так і живе зі шкільни-

ми враженнями та стерео-
типами. А «Ше.Fest» — саме
така подія, яка має спонука-
ти до пошуку сучас -
ного Шевченка. 

Традиційно в межах фес-
тивалю діяли музична сце-
на, просвітницька галявина,
майстер-класи, ярмарок
майстрів, дитячий майдан-
чик. Участь у заході взяли
провідні українські музичні
гурти, поети, письменники,
художники. Різне звучання,

різні інтерпретації творчос-
ті поета, оскільки участь у
фестивалі брали різножан-
рові гурти, навіть реп-ко-
лективи, дали змогу по-но-
вому осмислити Шевченко-
ву творчість.

На Просвітницькій галя-
вині, приміром, між лекція-
ми відбувалися традиційні
поетичні поєдинки: поети
змагалися в читанні віршів
шевченкових і власних. Пе-
реможця визначали за ре-
акцією аудиторії. А лекції
фахівців допомогли подиви-
тися на Кобзаря незаанґа-
жованим поглядом. 

Завдяки відомим майс-
трам пензля учасники захо-
ду побачили різного Шев-
ченка, у нових несподіваних
іпостасях: то він із «коктей-
лями Молотова», то в ара-
фатці, то зі зброєю, то авто-
стопом їде на Москву. Таке
оновлене сприйняття обра-
зу Шевченка почалося ще
під час Революції гідності.

Ще одна особливість фес-
тивалю — його благодійне
спрямування. Усі зібрані
кошти підуть на допомогу
українським військовим, які
обстоюють незалежність
нашої держави. Ось у такій невимушеній обстановці учасники фесту проводили заходи

Шевченко надихає художників на переосмислення 
його образу  

Чекаємо на відкриття органної зали 
у Харкові

Володимир ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

КУЛЬТУРА. У харків-
ських митецьких колах та
серед шанувальників кла-
сичної музики з нетерпін-
ням очікують на відкриття
органної зали Харківської
обласної філармонії, бу-
дівництво якої значно за-
тяглося.

«Органну залу будува-
ли 10 років. За півтора ро-
ку ми закінчили будівниц-
тво, хоч за графіками на
ці роботи відведено 3—4
роки. Тепер відразу пере-
ходимо до будівництва ве-
ликої зали Харківської об-
ласної філармонії. Роби-

тимемо все можливе,
щоб 2019-го її відкрити»,
— заявив під час інспекту-
вання готовності до від-
криття голова Харківської
облдержадміністрації Ігор
Райнін. Він зазначив, що
роботи виконано в повно-
му обсязі. 

Як повідомив заступник
директора департаменту
капітального будівництва
ХОДА Володимир Норчак,
надано останній транш
обсягом приблизно 36 мі-
льйонів гривень. 

Головний диригент фі-
лармонії Юрій Янко розпо-
вів, що під час відкриття
органної зали  артисти да-
дуть невеликий концерт.

Глядачі почують, як в уні-
кальному за акустикою
приміщенні звучить голос
співака, соло на фортепіа-
но, оркестр і хор. «Завдя-
ки змінній конструкції сте-
лі можемо перебудовува-
ти акустику зали залежно
від виступу. Цю можли-
вість продемонструємо під
час концерту»,   — пояснив
Юрій Янко.

Сам орган, на монтаж
якого знадобилося півто-
ра місяця, харків’яни, за
словами диригента, почу-
ють у листопаді. «5 верес-
ня очікуємо на приїзд ко-
манди німецьких фахівців,
які інтонуватимуть орган»,
— розповів Юрій Янко.

Органна зала ХОФ готова прийняти перших
гостей
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