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Примусу не буде, буде мотивація
МАЙБУТНЄ ЗА ПРОФІ. Збройні сили України збільшують кількісний потенціал за рахунок 
охочих служити за контрактом

Ольга ПРОКОПЕНКО, 
«Урядовий кур’єр»

Не за горами час, коли служ-
ба в армії стане престиж-

ною. Принаймні на це є спо-
дівання серед молоді, людей 

старшого віку і керівного скла-
ду оборонного відомства. Не се-
крет, що професію обирають за 
певними параметрами, з-поміж 
головних — мотивація. Що кра-
щим буде оснащення, харчу-
вання та соціальний захист сол-

дата, то швидше шеренги ар-
мійців поповняться професіона-
лами. Саме на таких у державі 
нині роблять ставку. 

Тимчасово виконуючий обо-
в’яз ки начальника Головно-
го управління персоналу — за-

ступник начальника Генераль-
ного штабу ЗСУ генерал-ма-
йор Володимир Талалай під 
час брифінгу «Комплектування 
Збройних сил України особовим 
складом» повідомив, що україн-
ське військо комплектують за 

змішаним принципом: військо-
вослужбовці за контрактом і за 
призовом. 

— Триває інтенсив-
ний процес професіона-
лізації війська, — заува-
жив Володимир Талалай. 

Голова ДФС про результат роботи електронної системи 
обміну даними «Єдине вікно»   
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Нормандський 
формат має тривати 

ПОЗИЦІЯ. Глибоку стурбованість нещодавньою провокаціє ю 
РФ у тимчасово окупованому нею українському Криму, що 
призвела до різкого загострення безпекової ситуації, висловив 
у телефонній розмові з Президентом Франції Франсуа Оллан-
дом та Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель 
Президент Петро Порошенко.

За його словами, звинувачення України з боку Кремля в на-
чебто диверсійній діяльності на півострові спричинені, серед ін-
шого, прагненням дискредитувати Україну в очах партнерів. 
Непокоїть і те, що російська сторона використала цю провока-
цію як привід для торпедування роботи нормандського форма-
ту та процесу імплементації мінських угод.

Лідери Німеччини та Франції наголосили: невизнання тим-
часової окупації Криму — їхня незмінна позиція й пообіцяли 
всебічно сприяти деескалації ситуації, повідомляє прес-служба 
Президента. Підтверджено також прихильність до спільних зу-
силь для врегулювання ситуації на Донбасі та в тимчасово оку-
пованому Криму виключно політико-дипломатичними засоба-
ми й необхідність продовження нормандського формату.
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ЦИТАТА ДНЯ

РОМАН НАСІРОВ:

ЦИФРА ДНЯ

174 000 тонн      
сягне прогнозований валовий збір гречки 

у 2016/2017 маркетинговому році 
за внутрішньої потреби 150-160 тисяч

«Понад сто 
оформлень в електронному 

вигляді. Частина 
з них — за принципом 

мовчазної згоди, 
решта — в нормальному 

процесі з ефективним 
електронним 

адмініструванням».

Бичків краще 
експортувати, 
ніж вирізати

ОЛІМПІАДА-2016

У Ріо-де-Жанейро пролунав 
гімн України. Скарбничка 
української збірної 
на Олімпійських іграх 
поповнилася «золотом»

«Урядовий кур’єр» 
аналізує ситуацію 
із протидією 
російській пропаганді 
на Чернігівщині та Одещині

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ФРОНТ

ПЕРСПЕКТИВА. Українські виробники  яловичини зможуть 
отримувати додатково до мільярда доларів виручки за рік
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місцева влада

Слова масні, а пироги будуть пісні
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. Деякі сільські голови доносять до жителів недостовірну інформацію 
щодо переваг об’єднаної територіальної громади

Рівненщина нарощує «м’язи»

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

Уході процесу децен-
тралізації влади на

місцях якомога більше
пов новажень передають зі
столиці України та облас-
тей безпосередньо в райо-
ни, де повним ходом ство-
рюють об’єднані громади. 

Самотужки
творити
майбутнє

Доволі цікава ситуація
склалася у Великобіло-
зерському районі Запо-
різької області, про яку
«УК» попросив розповісти
голову місцевої районної
ради Володимира Лизюру. 

— Децентралізація, —
наголошує Володимир
Миколайович, — передба-
чає створення фінансово
незалежних громад, здат-
них вирішувати нагальні
питання й питання роз-
витку. Децентралізація
дасть шанс людям у різ-
них містах і селах самим
творити своє майбутнє.
Нині в Запорізькій області
триває процес об’єднання
громад. Не зав жди утво-
рення спроможних тери-
торіальних громад  збіга-
ється із затвердженим
перспективним планом,
але так вирішує громада,
враховуючи, зокрема, й
питання фінансування з
державного бюджету. 

Відповідно до перспек-
тивного плану формуван-
ня територій громад Запо-
різької області у Великобі-
лозерському районі про-
понується сформувати од-
ну спроможну територі-
альну громаду за принци-
пом «один район — одна
громада». Великобілозер-
ський район невеликий, до
його складу входять п’ять
сільських рад, і створення
однієї об’єднаної територі-
альної громади в межах
району — оптимальний

варіант. Для цього в районі
є всі передумови. Звичай-
но, виникає і багато запи-
тань та сумнівів, адже
об’єднана територіальна
громада повинна буде за-
безпечити якісне надання
послуг її жителям. Проте,
на думку голови райради,
в районі є всі необхідні
умови (відповідно до мето-
дики формування спро-
можних територіальних
громад) для створення та-
кої громади. Це і здатність
органів місцевого само-
врядування вирішувати
суспільні питання, які на-
лежать до їх компетенції,
й історичні, географічні,
соціально-економічні ,
культурні особливості
розвитку, розвиток ін-
фраструктури, фінансове
забезпечення відповідної
адміністративно-терито-
ріальної одиниці, доступ-
ність послуг у відповідних
сферах.

Володимир Лизюра
впевнений, що в районі за
рахунок місцевого бюдже-
ту об’єднаної громади
можна утримувати лікар-
ню, заклади освіти тощо.
Додаткові кошти з’явили-
ся б, на його думку,  внас-
лідок ліквідації п’яти сіль-
ських рад, які  нині витра-
чають на своє утримання
до 80 відсотків сільських
бюджетів, і тільки п’яту
частину всіх коштів спря-
мовують на благоустрій
територій. А після об’єд-
нання громад усі кошти
скеровували б на утри-
мання території району.

Звичайно, у людей є по-
боювання, що коли не буде
сільської ради, то їм,   щоб
отримати якусь послугу,
доведеться добиратися до
районного центру. Проте
для цього й запроваджу-
ють посаду старости села.
Він буде членом виконав-
чого комітету ради об’єд-
наної громади та пред-
ставлятиме інтереси жи-
телів певного села об’єдна-

ної територіальної грома-
ди, щоб соціальні, побутові
та інші потреби мешканців
села були задоволені, а
проблеми місцевого зна-
чення розв’язували швид-
ко, відкрито і зрозуміло.

Інвестиційний
стимул

Великобілозерський ра -
йон — аграрний район.
Місцеві сільгоспвиробни-
ки вже кілька років по-
спіль серед кращих у За-
порізькій області, бо міс-
цеві аграрії добре розумі-
ють, що їхні доходи мо-
жуть бути тільки від зем-
лі. І знову виникає запи-
тання: у чиєму розпоряд-
женні буде земля за ме-
жами та у межах населе-
них пунктів об’єднаної те-
риторіальної громади?
Прийняття закону про пе-
редачу в управління
об’єднаним територіаль-
ним громадам та грома-
дам, які поки що не об’єд-
налися, земель, що знахо-
дяться у межах і поза ме-
жами населених пунктів,
забезпечило б право гро-
мад на управління власни-
ми ресурсами та було б
стимулом для залучення
на територію об’єднаної
громади інвестицій.

Процес об’єднання тери-
торіальних громад в одну
спроможну громаду доволі
складний і у Великобіло-
зерському районі, на жаль,
іде дуже повільно. Звичай-
но, певну роботу зроблено.
При райдержадміністрації
створено робочу групу із
цих питань, декілька разів
у район приїжджали фа-
хівці обласного Офіса ре-
форм, провели певну
роз’яснювальну роботу се-
ред посадовців та мешкан-
ців району щодо суті ре-
форми, переваг об’єднаної
громади, проходження
всіх необхідних процедур
відповідно до статті 5 За-
кону України «Про добро-

вільне об’єднання терито-
ріальних громад».

Не всі готові 
до змін

Проте, що стосується
роботи з населенням, то
тут, на думку Володимира
Лизюри, не все так просто.
Сільські голови практично
саботували процес об’єд-
нання громади. Адже не
всім хочеться прощатися
зі своїми повноваження-
ми, посадами, владою. Не
всі готові до нових змін. А
тому сільські голови робо-
ти серед населення або не
проводили взагалі, або до-
носили до жителів недос-
товірну інформацію щодо
переваг об’єднаної тери-
торіальної громади. Хоч
серед депутатів сільських
рад є і такі, кому небайду-
жа доля району, які ба-
чать перспективи розвит-
ку території саме у фор-
муванні об’єднаної тери-
торіальної громади. 

— Окрім того, — продов-
жує Володимир Лизюра,
— у районної ради не скла-
лися відносини з ра йонною

державною адміністраці-
єю. Районна рада позбав-
лена можливості якогось
впливу, а місцева райдер-
жадміністрація не погод-
жує свої напрацювання з
районною радою. Тобто на-
ші депутати позбавлені ін-
формування, а тому зазви-
чай взагалі не приймають
рішення з питань, які попе-
редньо не проаналізовані
ними та не узгоджені з
районною радою. Я все ж
таки намагаюсь об’єднати
зусилля виконавчої влади
та місцевого самовряду-
вання, виступаю за прове-
дення спільних нарад двох
гілок влади, за злагодже-
ність у   вирішенні про-
блемних питань.

На думку голови Вели-
кобілозерської районної
ради, якщо до осені не бу-
де створено спроможної
громади та не проведуть
виборів голів об’єднаної
громади та старост сіл, то
район у 2017 році  не отри-
має прямого фінансування
з державного бюджету. Це
Володимир Лизюра і на-
магається донести до міс-
цевих селян. А також те,

що отримані кошти аку-
мулювали б на ремонт до-
ріг, які розбиті вщент, на
потреби шкіл. У районі
нині на одного учня витра-
чають близько 20 тисяч
гривень, що є нераціо-
нальним використанням
коштів. Саме об’єднана те-
риторіальна громада мала
б вирішити питання до-
цільності утримання такої
кількості шкіл, яка є в
районі, оптимізувати ме-
режі та реорганізувати
навчальні заклади, вирі-
шити питання підвезення
учнів до опорної школи.

Тож голова Великобіло-
зерської райради сподіва-
ється, що незважаючи на
палиці в колеса від місце-
вої райдержадміністрації,
все ж відбудеться об’єд-
нання територіальних
громад району за принци-
пом «один район — одна
громада» і цього року про-
ведуть вибори до об’єдна-
ної громади, а вже з по-
чатку наступного — роз-
почнуть новий етап в істо-
рії Великобілозерського
району — як однієї об’єд-
наної громади.

Інна ОМЕЛЯНЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

РОЗВИТОК. Децентралізація —
вагоме джерело фінансової ста-
більності для області. За перше пів-
річчя до місцевих бюджетів надійш-
ло у півтора раза (тобто на 420 мі-
льйонів гривень) більше коштів, ніж
у цей самий період торік. До речі,
на Рівненщині вже 15 об’єднаних
територіальних громад, в 11-ти  з
яких пройшли вибори, 5 уже мають
прямі відносини із держбюджетом.
А ще область 15 мільйонів заоща-
дила завдяки системі Prozorro: і це
лише на 1078 закупівлях вартістю
270 мільйонів гривень, що відбули-
ся з початку року.

– Ми чи не єдині в державі третій
рік поспіль маємо приріст обсягів
промислового виробництва — по-
над 9 відсотків, — це, погодьтеся,
доволі непогана динаміка. Вдалося
оперативно переорієнтувати наші
зовнішні ринки: якщо ще у 2013-му
близько 70 відсотків експорту з Рів-
ненщини припадало на Російську

Федерацію, то нині понад 80 відсот-
ків  — експорт у країни ЄС. До речі,
він у півтора раза перевищує ім-
порт, тобто й тут маємо позитивне,
з переконливим плюсом, сальдо. А
це додає оптимізму, — каже голова
Рівненської облдержадміністрації
Олексій Муляренко. — Звісно, це,
насамперед, заслуга нашого бізне-
су, який активно впроваджує євро-
пейські системи захисту та безпеч-
ності виробництва.

З області не йдуть, а навпаки —
приходять нові інвестори. Скажімо,
в переддень 25-річчя Незалежності
запрацювала нова лінія з виробниц-
тва прозорого скла на підприємстві
«Консюмерс-Скло-Зоря», фран-
цузькі інвестори спрямували 12 мі-
льйонів євро. Понад 20 мільйонів єв-
ро інвестувала в сучасний  лісо-
пильний завод, який скоро запра-
цює в Костополі, українсько-швед-
ська компанія «Українські лісопиль-
ні». Модернізували свої виробничі
потужності каменещебеневі
кар’єри, які для області бюджетоут-
ворюючі. Суттєво наростив «м’язи»

кооперативний сектор економіки:
тут зросла як рентабельність, так і
обсяги продажів, а також сплачені
до бюджету податки відповідно. Піс-
ля багатьох років затишшя відчини-
лися повітряні ворота області — за-
працював Рівненський аеропорт,
одразу ж підтвердивши свій статус
міжнародного: тепер звідси щотиж-
ня прямують рейси до курортної Ан-
талії, а з вересня стартують ще й до
Єгипту.   

Тому за підсумками соціально-
економічного розвитку за резуль-
татами півріччя Рівненщина, яка
динамічно розвивається, посідає
шосту сходинку в Україні за попе-
реднім рейтингом Мінрегіону. Тоб-
то із колись «забутого Богом та
людьми краю» (принаймні так ін-
терпретувала радянська пропа-
ганда) область перетворюється на
локомотив економічного розвитку
держави. І цей локомотив помчить
іще швидше, якщо у правове  по-
ле увійде нарешті видобуток, про-
даж та переробка головного на-
шого скарбу — бурштину.

оголошення
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Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя Боженко Л.В.) викли-
кає в судове засідання відповідача Ільчинка Вадима Валерійовича у справі за позовом Ненаді-
шиної Надії Іванівни про визнання особи такою, що втратила право користуванням жилим при-
міщенням та зняття її з реєстрації. Останнє місце проживання відповідача: вул. Садовніченко,
буд. 6, кв. 6, м. Павлоград, Дніпропетровська область.

Судове засідання призначене на 22 серпня 2016 р. о 14.00 год. за адресою: м. Павлоград.
вул. Дніпровська, 135, каб. 203. У разі неявки відповідача в судове засідання справа, згідно з
вимогами ЦПК України, може бути розглянута за його відсутністю.

Суддя Л. В. Боженко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Шинкаренка Юрія
Володимировича, 26.01.1984 р.н., мешкає: с. Розкішне, вул. Комарова, 40/2-а, Лу-
ганська обл., як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 2/409/1255/16
за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 23.09.2016 року об 11 год. 40 хв. у приміщенні суду за
адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідач вважається належним чином повідом-
леним про час, день та місце проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідачів у судові засідання:
Кравченка Сергія Олександровича для розгляду цивільної справи за позовом ТОВ «Кредитні

ініціативи» до Кравченка С.О. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 25 серпня 2016
року о 16.30 год. (резервна дата судового засідання 29 серпня 2016 року о 09.00 год.);

Поволяка Олексія Григоровича для розгляду цивільної справи за позовом ТОВ «Кредитні
ініціативи» до Поволяки О.Г. про стягнення заборгованості, яке відбудеться 25 серпня 2016 ро-
ку о 16.00 год. (резервна дата судового засідання 29 серпня 2016 року о 08.00 год.) у примі-
щенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луган-
ської області.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя Д. С. Тарасов
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В провадженні Сватівського районного суду Луган-
ської області — судді Река А.С. знаходиться спеціальне
кримінальне провадження № 426/4973/16-к стосовно Фі-
ліпченка Олександра Миколайовича, 31.05.1972 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений
Філіпченко О.М., зареєстрований за адресою: Луганська
область, м. Перевальськ, вул. Литовська, буд. 2, кв. 131.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Філіп-
ченка Олександра Миколайовича в судове засідання, яке
відбудеться 25 серпня 2016 року о 09.00 год. у залі Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючої судді Реки А.С., суддів: Гашинської О.А., Пчол-
кіна С.А.

Суддя А. С. Река

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області
викликає на 23 серпня 2016 року о 10 год. 00 хв. у судове
засідання, яке відбудеться в приміщенні Яремчанського
міського суду за адресою: м. Яремче, вул. Довбуша, 32
Івано-Франківської області — Молдавчука Івана Васи-
льовича, 28.04.1973 року народження, останнє відоме
місце реєстрації якого - в/ч А0202, просп. Повітрофлот-
ський, 28, м. Київ, та с. Поляниця Яремчанської міської
ради Івано-Франківської області, як відповідача у цивіль-
ній справі за позовом Бартківа Богдана Романовича, Іва-
сишина Олександра Степановича, Кравченко Юлії
Олексіївни до Молдавчука Василя Васильовича, Молдав-
чука Михайла Васильовича, Дземюк Валентини Васи-
лівни, Заремби Ганни Василівни, Молдавчука Івана
Васильовича, Баженової Марії Василівни, третя особа на
стороні відповідачів: Яремчанська міська державна но-
таріальна контора, про визнання права власності на
спадкове майно.

Суддя Л. В. Гребик

Бородянський районний суд Київської області по цивіль-
ній справі за позовом Король Наталії Іванівни до Короля
Івана Мирославовича, Юрчука Володимира Володимиро-
вича, Решетила Володимира Володимировича, Цуканової
Ганни Вікторівни, Сироти Ігоря Григоровича, Біловол Карини
Валентинівни, Тихонюка Сергія Анатолійовича, Луковнікової
Валентини Іванівни, Касімова Дмитра Юрійовича, Бурлаки
Євгена Анатолійовича, Прокоповича Ігоря Володимировича,
приватного нотаріуса Київського міського нотаріального ок-
ругу Анохіної Вікторії Михайлівни, приватного нотаріуса Ки-
ївського міського нотаріального округу Хащіної Наталі
Вячеславівни, про визнання недійсними довіреностей, ви-
кликає до суду (адреса: Київська область, смт Бородянка,
вул. Центральна, 315) Касімова Дмитра Юрійовича, який
проживав за останньою відомою суду адресою: вул. Гене-
рала Антонова, 10, м. Донецьк, як відповідача на 5 вересня
2016 року о 14 годині 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсутності. 
Суддя Міланіч A. M.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області 
(м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Миру, 5)
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення боргу ви-
кликає відповідачів:

— по справі 2/219/2873/2016 відповідача — Козлітіна
Володимира Вікторовича, 03.05.1971 р.н., останнє місце
проживання та реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве,
пров. Спортивний, 1-1, на 23.08.2016 року о 13.00 годині;

— по справі 2/219/2882/2016 відповідача — Мелешко
Тетяну Володимирівну, 24.03.1974 р.н., останнє місце про-
живання та реєстрації: Донецька область, м. Єнакієве, смт
Корсунь, вул. Інтернаціональна, 267, на 23.08.2016 року о
13.10 годині.

Відповідачі викликаються до суду, каб. № 309, для участі
у розгляді справ по суті.

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

Суддя Тверський С. М.
Костянтинівський міськрайонний суд Донецької

області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, №157) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
до Донськова С.К. про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач у цивільній справі
№ 233/3343/16-ц - Донськов Сергій Костянтинович,
14.05.1956 р.н., зареєстрований: м. Дебальцеве До-
нецької області, Заводське селище, 32/25, виклика-
ється в судове засідання на 11.00 год. 13 вересня
2016 р. Розгляд зазначеної цивільної справи відбу-
деться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії — Донецьке
обласне управління AT «Ощадбанк», про стягнення за-
боргованості: №310/3317/16-ц до Терещенка Вален-
тина Костянтиновича, Разумного Ярослава
Васильовича, Новицької Яни Ігорівни.

Розгляд справи призначено на 31.08.2016 року о 10
год. 00 хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. 502, суддя Петягін В.В., тел.
3-63-75.

Суд викликає як відповідачів: Терещенка Валентина
Костянтиновича, Разумного Ярослава Васильовича,
Новицьку Яну Ігорівну.

У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута
за наявними в ній матеріалами.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Гутікова І.В., Калюшкіної О.М., Головка В.Г.,
Кир’язієва А.І., Шарової В.І. про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/3448/16-ц — Гутіков Іван Ва-
сильович, 13.07.1980 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Запорізька, буд.
4, кв. 4, викликається до суду на 29 серпня 2016 року о
08.00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3450/16-ц — Калюшкіна
Олена Михайлівна, 03.03.1968 р.н., останнє відоме місце
реєстрації якої: м. Макіївка Донецької області, мкрн Соняч-
ний, буд. 33, кв. 25, викликається до суду на 29 серпня
2016 року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3453/16-ц — Головко Віктор
Григорович, 05.09.1950 р.н., останнє відоме місце реєстра-
ції якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Центральна,
буд. 6, кв. 257, викликається до суду на 29 серпня 2016
року о 08.20 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідач у справі № 233/3451/16-ц — Кир’язієв Андрій
Іванович, 17.07.1969 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Садова, буд. 103,
викликається до суду на 29 серпня 2016 року о 08.30 го-
дині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/2979/16-ц — Шарова Вален-
тина Іванівна, 16.04.1944 р.н., останнє відоме місце реєс-
трації якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Успенського,
буд. 1, кв. 169, викликається до суду на 29 серпня 2016
року о 08.40 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул.
Миру, 5) за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стяг-
нення боргу викликає відповідачів:

— по справі 2/219/2435/2016 відповідача —
Юринка Івана Кірсановича, 16.07.1991 р.н., останнє
місце проживання та реєстрації: Донецька область,
м. Бахмут, вул. Лікарняна, буд. № 63, на 25.08.2016
року о 13.00 годині;

— по справі 2/219/2187/2016 відповідача — Газ-
бенка Валерія Олеговича, 23.03.1980 р.н., останнє
місце проживання та реєстрації: Донецька область,
м. Бахмут, вул. Добролюбова, буд. 35, на 25.08.2016
року о 13.10 годині;

— по справі 2/219/2001/2016 відповідача — Не-
скоровного Миколу Олександровича, 30.04.1965 р.н.,
останнє місце проживання та реєстрації: Донецька
область, м. Бахмут, вул. Спортивна, буд. 6, на
25.08.2016 року о 13.20 годині;

— по справі 2/219/1738/2016 відповідача — Бо-
чарникова Ігоря Геннадійовича, 09.07.1991 р.н., ос-
таннє місце проживання та реєстрації: Донецька
область, м. Бахмут, вул. Євгена Онопрієнка, буд. 20,
на 25.08.2016 року о 13.30 годині до суду, каб. 
№ 309, для участі у розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справи будуть розглядатися у їхню від-
сутність.

Суддя Тверський С. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»
до Краснова Олександра Вікторовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором
№500358371 від 02.04.2013 року.

Відповідач Краснов Олександр Вікторович викли-
кається на 27 вересня 2016 року об 11.00 годині до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет №15,
для участі у розгляді справи у відкритому судовому
засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Тлумацький районний суд Івано-Франківської об-
ласті викликає в судове засідання як заінтересовану
особу: Александрову Аллу Миколаївну, 20.12.1944
р.н., зареєстровану: вул. Русанівська Набережна, 12
(корп. 1), кв. 127, м. Київ, останнє відоме місце про-
живання: вул. Шліхтера, 14/39, м. Київ, по справі 
№ 353/465/16-ц за заявою Луб’яного Юрія Вікторо-
вича, заінтересована особа: Александрова Алла Ми-
колаївна, про встановлення факту родинних відносин.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлу-
мацького районного суду Івано-Франківської області
за адресою: Івано-Франківська область, м. Тлумач,
вул. Винниченка, 14 «а» 13 вересня 2016 року о 09 год.
00 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин або
неповідомлення про причини неявки не є перешкодою
для розгляду справи.

Суддя У. Ю. Луковкіна

Артемівський міськрайонний суд До-
нецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька обл., вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» до Ворошилової Та-
мари Миколаївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором.

Відповідачка по справі — Ворошилова
Тамара Миколаївна, яка проживає за ад-
ресою: Донецька область, м. Бунге, вул.
Шишкіна, 20/1, викликається до суду на
23.08.2016 р. о 09.20 год. за адресою: м.
Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 210, для участі
в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачки, вона по-
винна повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута в
її відсутність.

Суддя Н. З. Полтавець

Кролевецький районний суд Сумської об-
ласті відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України ви-
кликає Дмитренка Олександра
Миколайовича, 7 жовтня 1959 року народ-
ження, уродженця: село Мутин Кролевець-
кого району Сумської області, останнє відоме
місце реєстрації: Сумська область, Кроле-
вецький район, село Мутин, як відповідача по
справі №579/1201/16-ц, пров. № 2/579/294/16
за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «ПриватБанк» до
Дмитренка Олександра Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Справа призначена до розгляду на 23 сер-
пня 2016 року о 10 годині 00 хвилин у м. Кро-
левець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Дмитренку О.М. подати
письмові пояснення та всі наявні докази по
справі. У випадку неявки відповідача в судове
засідання, оголошення вважається належним
повідомленням і справа буде розглянута за
відсутності Дмитренка О.М.

Суддя А. І. Хочина

Дарницький районний суд м. Києва ви-
кликає як відповідачку Волошенко Тетяну
Григорівну, останнє відоме місце прожи-
вання якої: м. Київ, вул. С. Крушельницької,
1/5, кв. 185, у судове засідання, яке відбу-
деться 22 вересня 2016 року о 09.20 годині
за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, каб.
124, для участі в судовому розгляді цивіль-
ної справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Волошенко Тетяни Гри-
горівни про стягнення заборгованості.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про ви-

клик відповідачка вважається повідомле-
ною про день, час та місце розгляду справи
і в разі неявки до суду справа може бути
розглянута в її відсутність.

Відповідачка у випадку неявки в судове
засідання зобов’язана повідомити суд про
поважність причини неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Бершадський районний суд Вінницької
області викликає в судове засідання як
відповідачку Чорну Олену Володимирівну
по цивільній справі № 126/863/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» до
Чорної Олени Володимирівни про стяг-
нення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться в примі-
щенні Бершадського районного суду Він-
ницької області (вул. Шевченка, 4, м.
Бершадь Вінницької обл.) о 10 годині 5 ве-
ресня 2016 року.

У разі неявки сторони, справа буде роз-
глянута за відсутності відповідачки на під-
ставі наявних у ній доказів.

З опублікуванням оголошення відпові-
дачка Чорна Олена Володимирівна вважа-
ється повідомленою про час та місце
розгляду справи у суді.

Суддя В. І. Гуцол

В провадженні Слов’янського міськрайонного
суду Донецької області знаходиться кримінальне
провадження № 22016160000000044 від
08.02.2016 року (єд. унік. № 522/5622/16-к, про-
вадження № 1-кп/243/413/2016) за обвинувачен-
ням Гадзири Вадима Владиславовича у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1
ст. 2583, ч. 2 ст. 260 КК України.

Обвинувачений Гадзира Вадим Владиславо-
вич, 07.02.1982 р.н., який зареєстрований та
мешкає за адресою: Одеська обл., Комінтернів-
ський р-н, с. Корсунці, вул. Колгоспна, 17, викли-
кається в судові засідання по справі, призначені
на 31.08.2016 року о 10.00 год., 05.09.2016 року
о 14.30 год., 12.09.2016 року о 09.30 год.

У випадку неприбуття обвинувачений повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності.

До відома: ухвалою Слов’янського міськ-
районного суду від 22.06.2016 року вирі-
шено здійснювати спеціальне судове
провадження у кримінальному провадженні 
№ 22016160000000044 від 08.02.2016 року
відносно Гадзири В.В.

Суддя І. М. Мінаєв

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Козюбердіна Володимира Анатолійо-
вича, 26.01.1961 р.н.: м. Луганськ, вул. Андрія
Ліньова, 85-а, гурт., як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 2/409/1242/16 за позо-
вом ТОВ «Кредитні ініціативи» про стягнення
кредитної заборгованості, що відбудеться 23.09.2016
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою:
92200, Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Катрухи Андрія Валерійовича,
23.07.1975 р.н., мешкає: с. Успенка, вул. Буцького,
59, Лутугинський район, Луганська обл., як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/409/1252/16 за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 23.09.2016 року о 10 год.
40 хв. у приміщенні суду за адресою: 92200, Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел.
2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Даниловського Геннадія Олексійо-
вича, 02.07.1967 р.н., мешкає: м. Лутугине, вул.
Пушкіна, 133/7, Луганська обл., як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 2/409/1253/16
за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» про стягнення
заборгованості за кредитним договором, що відбу-
деться 23.09.2016 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день
та місце проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Жукову Валентину Миколаївну,
19.11.1959 р.н., мешкає: с. Білоріченський, вул. Шев-
ченка, 19/14, Лутугинський район, Луганська обл., як
відповідачку в судове засідання по цивільній справі
№ 2/409/1259/16 за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 26.09.2016 року об 11
год. 20 хв. у приміщенні суду за адресою: 92200, Лу-
ганська область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2,
тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідачка вва-
жається належним чином повідомленою про час,
день та місце проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Кравченка Михайла Анатолійовича,
01.02.1986 р.н., мешкає: с. Фабричне, кв. Гагаріна,
13/20, Лутугинський район, Луганська обл., як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі 
№ 2/409/1254/16 за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи»
про стягнення заборгованості, що відбудеться
23.09.2016 року об 11 год. 20 хв. у приміщенні суду за
адресою: 92200, Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення відповідач вважа-
ється належним чином повідомленим про час, день та
місце проведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Макарівський районний суд Київської області повідомляє
про те, що 31.08.2016 р. об 11.00 год. в приміщенні суду за
адресою: 08000, смт Макарів, Київська обл., вул. Димитрія
Ростовського, 35, буде слухатись цивільна справа за позовом
заступника прокурора Київської області в інтересах держави
в особі: Кабінету Міністрів України, Державного підприємства
«Макарівське лісове господарство» до Київської обласної
державної адміністрації, Розпутного Миколи Дмитровича,
Литвякова Володимира Григоровича, Козьмик Катерини
Дмитрівни, Проданової Олени Василівни, Михайлюк Олени
Юріївни, Петрука Євгена Вікторовича про визнання незакон-
ними і скасування розпоряджень, визнання недійсними дер-
жавних актів на право власності на землю та повернення
землі, суддя Косенко А.В.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази.

У випадку неприбуття відповідачі повиненні повідомити суд
про причини неявки, інакше по вищевказаній справі буде ви-
несено заочне рішення.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно
до ч.9 ст.74 ЦПК України викликає Гончаренка В’ячеслава
Юрійовича, 26.09.1971 року народження, уродженця 
м. Кролевець Сумської області, останнє відоме місце реєс-
трації: м. Кролевець Сумської області, вул.8 Березня, 30,
кв.48, як відповідача по справі №579/1139/16-ц, пр.
№2/579/283/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гонча-
ренка В’ячеслава Юрійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 09 годину 00 хвилин
22 серпня 2016 року в приміщенні Кролевецького район-
ного суду (м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13).

Суд пропонує Гончаренку В.Ю. подати письмові пояс-
нення та всі наявні докази по справі. У випадку неявки від-
повідача в судове засідання це оголошення вважається
належним повідомленням, і справа буде розглянута за від-
сутності Гончаренка В.Ю.

Суддя Г.І. Сіра

Золотоніський міськрайонний суд
Черкаської області викликає в судове за-
сідання як відповідача Полапу Любов
Григорівну по цивільній справі за позо-
вом ПАТ «Альфа-Банк» до Полапи Лю-
бові Григорівни про стягнення
заборгованості. Засідання відбудеться 22
серпня 2016 року о 12 год. 00 хв. в при-
міщенні Золотоніського міськрайонного
суду за адресою: Черкаська обл., м. Зо-
лотоноша, вул. Шевченка, 76, каб. 304.
Ваша явка обов’язкова. В разі неявки
справа буде розглядатися без участі від-
повідача по наявних у матеріалах справи
доказах.

Суддя М.В. Матвієнко
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Проводиться конкурс для виявлення кандидатури організатора аукціону з продажу майна 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Орендастрой»

Арбітражним керуючим, ліквідатором Косенком Сергієм Георгійовичем проводиться конкурс на визначення органі-
затора проведення торгів (аукціону) з продажу майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Орендастрой» (ад-
реса: 54038, м. Миколаїв, вул. Світла, 8-А; код ЄДРПОУ 35810195) визнаного банкрутом згідно Постанови
Господарського суду Миколаївської області від 09.02.2016р. у справі №915/2/16.

Характеристика майна банкрута ТОВ «Орендастрой» продаж якого буде здійснюватися на аукціоні:
Рухоме, нерухоме майно, виробниче обладнання, основні засоби, матеріальні цінності, дебіторська заборгованість.
Більш детально з технічним станом майна, продаж якого здійснюватиметься на аукціоні, можна ознайомитись за

попередньою домовленістю із ліквідатором.
Вимоги до організаторів аукціону:
➢ Мати право на проведення аукціонів;
➢ Мати досвід проведення аукціонів не менше трьох років;
➢ Запропонована сума винагороди є найменшою.
Для участі в конкурсі необхідно надати наступні документи:
- Заяву про виконання функцій організатора аукціону;
- Витяг з ЄДРПОУ;
- Засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (за наявності), відповідно до яких заявник має

право проводити аукціони;
- Докази, що підтверджують відповідність вимогам до організатора аукціону, що передбачені Законом України «Про

відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»;
- Пропозицію щодо суми винагороди за проведення аукціону.
- Довідку, підписану заявником (керівником заявника), що містить перелік проведених заявником аукціонів, для

підтвердження його досвіду з організації аукціонів.
Кінцевий термін прийняття заяв на участь у конкурсі та документів, що підтверджують їх відповідність встановленим

вимогам: 1 вересня 2016 року.
Заяви приймаються на електронну адресу: Kosenko27@gmail.com, поштову адресу арбітражного керуючого: 73000,

м. Херсон, проїзд Військовий, 6, оф. 209, 216.
Повідомлення про результати проведеного конкурсу направляються всім заявникам на електронну або поштову ад-

ресу, зазначену в їх заявах.

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ
«Акцент-Банк» про стягнення заборгованості, у судові засі-
дання, які відбудуться: 

23.08.2016р. на 08-00 (резервне судове засідання
30.08.2016р. на 08-00)

Макаров Володимир Анатолійович
23.08.2016р. на 08-30 (резервне судове засідання

30.08.2016р. на 08-30)
Марченко Василь Васильович
23.08.2016р. на 15-00 (резервне судове засідання

30.08.2016р. на 15-00)
Файзієва Наталія Вікторівна
23.08.2016р. на 15-30 (резервне судове засідання

30.08.2016р. на 15-30)
Сисолятін Михайло Анатолійович
23.08.2016р. на 16-00 (резервне судове засідання

30.08.2016р. на 16-00)
Бальцева Людмила Миколаївна
23.08.2016р. на 16-30 (резервне судове засідання

30.08.2016р. на 16-30)
Алєксєєв Віталій Антонович

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 спра-

вах вважаються належним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засідання.

Вимога
У зв’язку з припиненням прийняття поштовим

оператором «УКРПОШТА» поштових відправлень на
територію Донецької області до населених пунктів,
на території яких органи державної влади тимчасово
не здійснюють свої повноваження, та відсутності
інших шляхів повідомлення боржника та іпотеко-
давця, ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» у порядку ст.
35 Закону України «Про іпотеку» повідомляє Суп-
руна Віталія Павловича, останнє відоме місце про-
живання: Донецька область, м. Шахтарськ, смт
Контарне, вул. Горького, буд. 4, та Товариство з об-
меженою відповідальністю «ЛІВЕРПУЛЛЬ», код 
ЄДРПОУ 36332226, юридична адреса: Донецька об-
ласть, м. Шахтарськ, вул. Сєдова, №100, про пору-
шення Товариством з обмеженою відповідальністю
«ЛІВЕРПУЛЛЬ» зобов’язання за кредитним догово-
ром та вимагає від даних осіб в тридцятиденний
строк з моменту опублікування оголошення пога-
сити заборгованість перед ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ
БАНК». Суму боргу зазначені особи можуть уточнити
при особистому зверненні до будь-якого відділення
Банку. В разі невиконання цієї Вимоги у вищевказа-
ний строк Банк буде мати право звернути стягнення
на Предмет іпотеки в судовому порядку.

Макарівський районний суд Київської області в
цивільній справі №370/1094/16-ц за позовом Фіал-
кової Олени Юріївни до Колонщинської сільської
ради Макарівського району Київської області, Гути
А.І., Бабіча О.В., Децика A.M., Децик Н.О., Борсук Г.П.
про витребування земельних ділянок з чужого неза-
конного володіння, викликає в судове засідання, яке
відбудеться 12 вересня 2016 року об 11 год. 00 хв.
відповідача Гуту Андрія Івановича, останнє відоме
місце проживання якого: село Васильківці Гусятин-
ського району Тернопільської області; відповідачів:
Децика Антона Миколайовича та Децик Наталію
Олексіївну, останнє відоме місце проживання: смт
Ладан Прилуцького району Чернігівської області, ву-
лиця Матросова-17, та відповідачку Борсук Галину
Петрівну, останнє відоме місце проживання: село
Раків-Ліс, Камінь-Каширського району Волинської
області, вулиця Довга-Нива-94.

У разі неявки відповідачів у судове засідання
справа буде розглянута за їхньої відсутності за на-
явними матеріалами справи.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мака-
рівського районного суду Київської області за адре-
сою: смт Макарів, вул. Д.Ростовського-35, кабінет
№ 1.

Суддя М. Ю. Устимчук

Пологівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 01 ве-
ресня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Поло-
гівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Пологи, вул.
М.Горького, 28, Юзепчук Терезу Сергіївну: Запо-
різька обл., Пологівський р-н, с. Новофедорівка,
вул. Молодіжна, буд. 28, як відповідача по цивільній
справі №324/1244/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Юзепчук Терези Сергіївни про стягнення
заборгованості. 

Суддя Кацаренко І.О.

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області викликає у судове засідання, яке відбудеться
31 серпня 2016 року о 14.00 годині в приміщенні Ме-
літопольського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, м.
Мелітополь, вул. Шмідта, 11, Долеського Віталія Ва-
лерійовича: Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Ла-
бораторна, буд. 1, як відповідача по цивільній справі
№320/4389/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Долеського Віталія Валерійовича про стягнення
заборгованості. 

Суддя Кучеренко В.В.

Яготинський районний суд Київської області викликає Сі-
ненка Володимира Олександровича, 29 березня 1988 року
народження, останнє відоме місце проживання: м.  Яготин
Київської області, провулок Залізничний, 8, як відповідача
в судове засідання на 14 годину 4 жовтня 2016 року по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний Банк «ПриватБанк» до Сіненка Володимира
Олександровича про  стягнення  заборгованості за кредит-
ним договором, за адресою: м. Яготин Київської області вул.
Незалежності 67.

У разі  неявки   в судове засідання, справу буде розгля-
нуто за його  відсутності, на підставі наявних у справі дока-
зів.

Суддя Литвин Л.І.

Глухівський міськрайонний суд Сумської обл. -
викликає у судове засідання, яке відбудеться 30 сер-
пня 2016 року о 08.15 годині в приміщенні Глухів-
ського міськрайонного суду Сумської області за
адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Спаська,
32, Мироненко Тетяну Генадіївну: Сумська обл., 
м. Глухів, пров. Радянський буд. 9, кв. 3, як відпові-
дача по цивільній справі № 576/1298/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мироненко Тетяни
Генадіївни про стягнення заборгованості. 

Суддя Васянович В.М.

ПАТ «Спеціалізована пересувна
механізована колона № 501»
(код ЄДРПОУ 01354421) (скорочено ПАТ «СПМК-501» по-
відомляє про втрату Свідоцтва про реєстрацію випуску
акцій Публічного акціонерного товариства «Спеціалізована
пересувна механізована колона № 501» (код ЄДРПОУ
01354421), видане Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку Територіальне управління ДКЦФР м.
Києві та Київській області. На загальну суму сто тридцять
дві тисячі дев’ятсот десять гривень, номінальною вартістю
двадцять п’ять копійок у кількості п’ятсот тридцять одна
тисяча шістсот сорок штук, форма існування бездокумен-
тарна. Реєстраційний № 79/10/1/99, дата реєстрації 1 лю-
того 1999 року, дата видачі 26 січня 2012 року.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає
Товариство з обмеженою відповідальністю
«БЕЛ.Ю.ТРЕЙД», яке зареєстроване за адресою: м. Жи-
томир, майдан Путятинський, 2, офіс 227, як відповідача
по цивільній справі № 296/5470/16-ц за позовом Смір-
нової Ірини Семенівни до ТОВ «БЕЛ.Ю.ТРЕЙД» про
звільнення з посади директора, у судове засідання, яке
відбудеться 8 вересня 2016 року о 09 год. 30 хв. у при-
міщенні суду за адресою: м. Житомир, майдан Собор-
ний, 1, у залі судових засідань № 5к. У разі неявки без
поважних причин в судове засідання, або неповідом-
лення про причини неявки справу буде розглянуто у
вашу відсутність.

Суддя Ю. І. Драч

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомир-
ської області викликає Позичука Володимира Володими-
ровича, останнє відоме місце проживання: вул. Мінська,
53, м. Новоград-Волинський Житомирської області, у су-
дове засідання як відповідача у цивільній справі
№285/1062/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до По-
зичука В.В. про стягнення заборгованості. Розгляд справи
відбудеться 2 листопада 2016 року о 09.30 годині в примі-
щенні Новоград-Волинського міськрайонного суду за ад-
ресою: вул. І. Франка, 31, Новоград-Волинський,
Житомирська область, головуючий - суддя Савицька Л.Й.

У разі неявки в судове засідання відповідача без поваж-
них причин справа буде розглянута у його відсутність на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. Й. Савицька

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

Відповідачі Комарєвцева Марина Володимирівна,
Ракитіна Світлана Федорівна викликаються на 13 ве-
ресня 2016 року о 09.00 год. до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання Грінька Сергія Григоро-
вича як відповідача в цивільній справі №
328/2780/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» в особі
представника позивача Сафіра Федора Олеговича
до Грінька Сергія Григоровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Судове засідання
відбудеться 23 серпня 2016 року о 09.00 годині в
приміщенні Токмацького районного суду Запорізь-
кої області за адресою: Запорізька область, м. Ток-
мак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської
області перебуває цивільна справа за позовом Шелі
Сергія Миколайовича, Шелі Володимира Олексійо-
вича до Кривицького Вячеслава Володимировича,
Кривицької Людмили Василівни про визнання особи
такою, що втратила право на користування житло-
вим приміщенням.

Суд викликає на 16.09.2016 р. о 09.00 год. Кри-
вицького Вячеслава Володимировича, Кривицьку
Людмилу Василівну як відповідачів. Явка обов’яз-
кова.

Суддя С. І. Оладько

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідача Єфимова Тараса Олександровича в
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Єфимової Ірини Анатоліївни до Єфимова Тараса
Олександровича про надання дозволу на тимчасовий
виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька,
яке відбудеться 22 серпня 2016 року о 08 год. 30 хв. (ре-
зервна дата судового засідання - 29 серпня 2016 року о
16 год. 30 хв.) у приміщенні Новопсковського районного
суду за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луган-
ської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська
(м. Дніпро, пр. Слобожанський, 84, каб. №204) повідом-
ляє, що 25 серпня 2016 року о 10 годині 00 хвилин при-
значений судовий розгляд цивільної справи за позовом
Гуцу Марини Валеріївни до Гуцу Анатолія Антоновича
(останнє відоме місце проживання: м. Дніпро, пр. Сло-
божанський, буд. 106, кв. 104) про розірвання шлюбу.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову і докази. У випадку неприбуття в судове
засідання відповідач повинен повідомити про причини
неявки, інакше справа буде розглянута в його відсут-
ність.

Суддя Н. Ю. Марченко

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/1849/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Універсал Банк» до Дерев’янко
Ольги Анатоліївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором у розмірі 131 326,68 гривень.

Відповідачка Дерев’янко Ольга Анатоліївна виклика-
ється до каб. № 27 суду на 26 серпня 2016 року о 08 годині
00 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідачки, справа
буде розглянута у її відсутність за наявними доказами. 

Суддя Шавиріна Л. П.

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

Відповідачі Льговський Вячеслав Вікторович,
Льговська Ольга Анатоліївна викликаються на 12 ве-
ресня 2016 року о 08.40 год. до суду, каб. № 7, для
участі в 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 у їхню відсутність.

Суддя Хмельова C. M.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 9 серпня 2016 року розгля-

нуто цивільну справу № 409/1692/16-ц за

позовною заявою Кудінової Вікторії Олексан-

дрівни до Луганської міської ради про визнання

права власності на житлову квартиру та винесено

заочне рішення про задоволення позову в по-

вному обсязі. 

Суддя Полєно B. C.

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 15 годині 30 хвилин Бомазюка Дмитра
Сергійовича, зареєстрованого: с. Світлодолинське, вулиця
Мічуріна, № 60 Саратського району Одеської області, фак-
тично проживаючого: смт Сарата, вул. Крістіана Вернера,
113, як відповідача у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Екс-
прес-Банк» до Бомазюка Дмитра Сергійовича 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.

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 26 серпня
2016 року о 10.30 годині (резервна дата розгляду 2 ве-
ресня 2016р.) у приміщенні Чернігівського районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Яжлєва
Андрія Юрійовича, зареєстрованого за адресою: До-
нецька область, м. Кіровське, мікрорайон Гірняцький,
буд. 15, кв. 14, Балутy Любов Романівну, зареєстро-
вану за адресою: Донецька область, с. Михайлівка,
вул. Перемоги, буд. 24, як відповідачів по цивільній
справі №329/732/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Концерн «Військторгсервіс»
повідомляє про ліквідацію філії «Готель «Братис-
лава» (код 35123180; 50046, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, Центрально-Міський район, мікро-
район Всебратське - 2, буд. 65) на підставі наказу ге-
нерального директора Концерну «Військторгсервіс»
від 27 липня 2016 року №39.

Строк для заяви-претензії кредиторами становить
2 місяці з дня оголошення про ліквідацію.

Ліквідаційна комісія працює за адресою: 03151, 
м. Київ-151, вул. Молодогвардійська, 28-А, тел.
(044) 243-39-36.

Новоукраїнський районний суд Кіровоградської
області викликає як відповідача Руденка П.С. (вул.
Чайкова, 28, кв. 93, м. Біла Церква Київської області)
на 30.08.2016 року о 08.30 год. по цивільній справі
за позовом Руденко Катерини Сергіївни до Руденка
Павла Сергійовича про розірвання шлюбу.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим належним чином
про розгляд справи.

Адреса суду: 27100, Кіровоградська область, м.
Новоукраїнка, вул. Соборна, 34.

Суддя В. І. Шепетько

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає Селіванова Артема Олександровича, який прожи-
ває: м. Лутугине, кв. Шевченка, 1/40, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 2/409/1105/16 за
позовом Кожухової Ірини Олегівни про надання дозволу
на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини, що
відбудеться 16.09.2016 року о 10 год. 00 хв. у приміщенні
суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням оголошення, відповідач вважається
належним чином повідомленим про час, день та місце про-
ведення судового засідання.

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

Суддя В. В. Тімінський

Світловодський міськрайсуд Кіровоградської області пові-
домляє, що 29 серпня 2016 р. о 10.00 год. у приміщенні суду
за адресою: м. Світловодськ, вул. Приморська, 48, Кіровоград-
ська обл., 27500 (суддя Гонтаренко Т.М.) відбудеться розгляд
справи №401/1032/16-ц, провадження 2/401/555/16 за позо-
вом Державної установи «Кіровоградська обласна фітосані-
тарна лабораторія» до Стужука Степана Івановича, Мішіної
Наталії Іванівни, Криворучко Тетяни Михайлівни, Білецького
Михайла Федоровича, третя особа, що не заявляє самостійних
вимог: Акціонерне товариство закритого типу «РЕМБУД» про
визнання права власності на частку у нерухомому майні.

В судове засідання викликаються відповідачі: Стужук Сте-
пан Іванович, Мішіна Наталія Іванівна, Криворучко Тетяна Ми-
хайлівна, Білецький Михайло Федорович.

Суддя Т. М. Гонтаренко

Загублений судновий білет на моторний човен
«Lucky 430». 

Номер судна ДАП-1541 К. 
Заводський номер UA-LVV 40009 D 313.
Власник Стариков Володимир Валерійович,
вважати недійсним.

Втрачене посвідчення офіцера Національної

гвардії України, видане на ім’я Косяк Віктор Васильо-

вич  (звання молодший лейтенант), 

вважати недійсним.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 19 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +12 +17    +27 +32
Житомирська +9 +14    +24 +29
Чернігівська +12 +17    +27 +32
Сумська +12 +17    +27 +32
Закарпатська +7 +12    +21 +26
Рівненська +8 +13    +23 +28
Львівська +7 +12    +21 +26
Івано-Франківська +7 +12    +21 +26
Волинська +7 +12    +21 +26
Хмельницька +9 +14    +24 +29
Чернівецька +7 +12    +23 +28
Тернопільська +7 +12    +22 +27
Вінницька +11 +16    +25 +30

Oбласть Нiч          День
Черкаська +12   +17   +27  +32
Кіровоградська +12   +17   +27  +32
Полтавська +12   +17   +27  +32
Дніпропетровська +14   +19   +27  +32
Одеська +18   +23   +27  +32
Миколаївська +17   +22   +27  +32
Херсонська +18   +23   +27  +32
Запорізька +17   +22   +27  +32
Харківська +12   +17   +27  +32
Донецька +15   +20   +27  +32
Луганська +12   +17   +27  +32
Крим +18   +23   +27  +32
Київ +15   +17   +28  +30

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

ОГОЛОШЕННЯ

Фільми про власні
проблеми

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ПРОФІЛАКТИКА. У Запоріжжі в межах проекту реформування
системи кримінальної юстиції в Україні, який реалізується  за тех-
нічної підтримки Міністерства міжнародних справ Канади, триває
впровадження сучасних методів роботи з неповнолітніми право-
порушниками. 

Так, на базі Запорізького міського центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді  відбувся тренінг для працівників центру соці-
альних служб та кримінально-виконавчих інспекцій. Учасники тре-
нінгу ознайомилися з методикою зйомки однохвилинних докумен-
тальних фільмів для роботи Центру відвідань для неповнолітніх,
які засуджені до різних термінів покарання без позбавлення волі.

Планують залучити підлітків до зйомки коротких відеофільмів,
в яких вони можуть поділитися своїми історіями, розповісти про
свої плани та сподівання. Етап створення фільмів  відбудеться під
час роботи літньої школи для неповнолітніх, які конфліктують із за-
коном. Перших його учасників уже відправлено для цього в дитя-
чий оздоровчий табір санаторного типу «Лісова пісня» на Азов-
ському морі.

Письменник став почесним 
громадянином міста

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

АРМСПОРТ. Андрій Пушкар з Тернопіл-
ля виборов звання абсолютного чемпіона
світу з армреслінгу серед професіоналів у
надважкій ваговій категорії. Його атлет
привіз з американського Лас-Вегаса, де
боровся з одним суперником упродовж
шести поєдинків. Андрій зізнається, що це
було складно, адже, крім сили, треба ще
мати неабияку витривалість, встигати від-
новлюватися між поєдинками. Готуючись
до престижних змагань зі своїм тренером,
він розробив нову методику тренувань. 

Андрій Пушкар почав тренуватися у два-
надцять років. Уперше прийшов у спортзал
і відразу ж заявив татові, що буде чемпіо-
ном світу. Батько посміхнувся та зауважив,
що задля цього треба тренуватися чимало
років.  Андрій же поставив перед собою ме-
ту домогтися бажаного. Він 14 разів ставав

чемпіоном світу, 16 —  чемпіоном Європи,
7 разів вигравав найпрестижніший турнір
— Кубок світу серед професіоналів, також
боровся за звання абсолютного чемпіона
світу серед професіоналів у надважкій ва-
говій категорії  з 2004 року. 

На переконання начальника управління
фізичної культури та спорту  Тернопіль-
ської облдержадміністрації Віктора Маци-
кура, тернополянин входить до топ-складу
спортсменів  з армреслінгу у світі.   Веде
перед тут, мабуть, Джон Річард Брзенк, 26-
разовий чемпіон світу. Андрію таланило з
ним не раз боротися. 

Андрій  дбає про гідну спортивну зміну,
він очолює регіональну федерацію з арм-
спорту в Україні,  власні знання та досвід
передає своїм учням. Наразі до чемпіонату
світу серед юнаків готуються п’ять спор-
тсменів із Тернопілля. Цікаво, що армрес-
лінгом займалася і його дружина Світла-
на, навіть виграла всеукраїнський турнір.    

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

ВШАНУВАННЯ. Нещодав-
но член Національної спілки
письменників України лауре-
ат літературних премій імені
О. Олеся та А. Головка Іван
Головченко став почесним
громадянином міста Білопіл-
ля Сумської області, в якому
мешкає понад 40 років. Таке

рішення  ухвалили депутати
міської ради на відзначення
заслуг свого земляка за ак-
тивну громадянську позицію
та формування позитивного
іміджу Білопілля, відроджен-
ня національної думки, знач-
ні здобутки у національній лі-
тературі.

Іван Головченко має у
своєму творчому активі 13
книг, з яких 10 — художні ро-

мани. Серед них «Злочин
без покари», «Агонія», «Пе-
ресторога»,  «Калинова гір-
кота» та інші. А ювілейний,
десятий, роман «У перевес-
лах долі» побачив світ цими
днями, напередодні 75-річчя
від дня народження прозаїка. 

Письменника також зна-
ють як активного прихильни-
ка музичного мистецтва: він
керував кількома самодіяль-

ними хорами, які стали на-
родними. З нагоди ювілею
земляка в районному будин-
ку культури відбувся його
творчий вечір, на який заві-
тали городяни, друзі, знайо-
мі. Найкращим подарунком
стали щирі оплески, якими
присутні нагородили Івана
Петровича за  невтомну пра-
цю на культурно-мистецькій
ниві.  

Чемпіонський пояс — в Україні! 

Новомиргородський районний суд Кіровоградської області викликає Катану
Марію, 08.07.1993 р.н., у судове засідання як відповідачку по цивільній справі
№ 395/748/16-ц за позовом Катани Володимира Вікторовича до Катани Марії
про стягнення аліментів.

Повідомляємо відповідача Катану Марію, що справа призначена до розгляду
на 2 вересня 2016 року о 09 годині в приміщенні Новомиргородського район-
ного суду за адресою: м. Новомиргород Кіровоградської області, вул. Собор-
ності, 157.

У разі неявки відповідачки в судове засідання та неповідомлення про при-
чини неявки, суд розглядатиме справу за її відсутності на підставі наявних у ній
доказів.

Суддя С. В. Щенюченко

Дзержинський міський суд Донецької області (вул. Дружби, 4, м. Торецьк,
Донецька область, 85200) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Заплавської Тетяни Григорівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Заплавська Тетяна Григорівна, зареєстрована за ад-
ресою: пр. Ленінський, буд. 116, кв. 72, м. Донецьк, викликається до Дзержин-
ського міського суду Донецької області на 13.10.2016 року о 09.00 годині для
участі в розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причину неяв-
ки, інакше справу буде розглянуто в її відсутність.

Суддя Бабенко С. С.

Абсолютний чемпіон світу 
Андрій Пушкар

Ранкова штовханка 
і вечірня гопанка
ДО 25-РІЧЧЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ. На Прикарпатті відбулася
молодіжна патріотична науково-пізнавальна програма
таборування «Чорний ліс —2016»

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

На другий етап реалізації
обласної програми для

молоді, присвяченої 25-й річ-
ниці проголошення незалеж-
ності України, до села Козина
Тисменицького району з’їха-
лося 15 команд з районів та
міст Прикарпаття. 120 юнаків
та дівчат пройшли випробу-
вання у наукових вікторинах,
туристичних, військово-при-
кладних змаганнях зі стріль-
би із пневматичної гвинтівки,
пішохідного туризму, орієн-
тування, легкоатлетичного
кросу. Під час таборування
відбулися конкурси на най-
швидше складання намету,
розв’язування вузлів, вправ-
ність у розпалюванні вогни-
ща, різні спортивні ігри,  а та-
кож творчо-відпочинкові за-
ходи. Організатори програми
— управління молоді і спорту
та департамент освіти і науки
Івано-Франківської обласної
державної адміністрації.

Головна ж мета таборуван-
ня «Чорний ліс», започатко-
ваного у 1993 році, — військо-

во-патріотичне виховання
молоді на історичних прикла-
дах українських визвольних
змагань у дусі шани до геро-
їчної історії краю та народних
традицій. 

Не випадково одним з ідео-
логів програми став депутат
обласної ради Павло Андру-
сяк, дід якого, Василь Андру-

сяк, був полковником УПА,
командиром тактичного від-
тинку «Чорний ліс». Табір
розпочинався в селі Грабівка
— «столиці» Чорного лісу, де
у 1943—1950-х роках діяли
загони УПА. Перший етап
програми передбачає напи-
сання історичних рефератів з
обов’язковим записом спога-

дів свідків та учасників тих
подій.  Традиційно відвідали
табір представники силових
та правоохоронних структур
Прикарпаття. Бійці поліцей-
ського спецпідрозділу демон-
стрували хлопцям і дівчатам
видовищний виступ з руко-
пашним боєм, навчали їх при-
йомам самозахисту. 

Програма «Чорний ліс» вчить молодь у дусі шани до героїчної історії краю
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