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ЦИФРА ДНЯ

Мирна ініціатива
дуже проста

ПОЗИЦІЯ. За дорученням Президента Петра Порошенка україн-
ські представники у  тристоронній контактній групі вийшли з ініціати-
вою оголошення режиму припинення вогню з 1 вересня. Про це він
повідомив під час робочої поїздки в Донецьку область. Партнери з
Франції та Німеччини підтримали цю ініціативу України. Тож усе за-
лежить від волі Кремля. Спільними зусиллями слід створити інстру-
менти тиску для забезпечення миру, виконання безпекових
компонентів, виводу російських військ та забороненої артилерії і тех-
ніки з території України, надання безперешкодного доступу інспекто-
рам ОБСЄ, звільнення вcіх українських заручників на окупованій
території. «Сподіваємося, з 1 вересня замовкнуть гармати на голов-
ному факторі нестабільності — це 409  км і 300 м неконтрольованого
українсько-російського кордону, через який в Україну потрапляють
російські війська, найманці, техніка», — цитує слова Президента його
прес-служба. Петро Порошенко висловив упевненість, що Україна пе-
реможе, й запорукою цього, зокрема, є позиція українського міста Ма-
ріуполя, яке стало на заваді «руському міру».

ЦИТАТА ДНЯ

геннадій зубко: «Держава
надала ресурс на

розбудову
інфраструктури й

соціальних об’єктів. Це
реальна можливість

для громад,
реалізовуючи необхідні
проекти, забезпечити

людям комфортне життя».
Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку,
будівництва та ЖКГ про реальні переваги об’єднання 
й децентралізації

2,5 млн
доз протитуберкульозної вакцини БЦЖ,

вже отриманої державою, впродовж п’яти
днів буде розподілено між областями
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Розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження плану заходів щодо дерегуляції
господарської діяльності та визнання такими, що
втратили чинність, деяких розпоряджень Кабінету
Міністрів України»5

на часі

Дільничні в зоні АТО 
не послабили жодного 
із звичних напрямів роботи
і розкрили чимало злочинів

Без оцінок 
і контрольних? 

ПЕРШИЙ ДЗВОНИК. Від сьогодні учні 1-4 класів навчатимуться
за розвантаженими програмами

Обов’язок уряду — внести в парламент
чесний бюджет 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр запевнив, що держкошторис-2017 буде реалістичним

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

Відкриваючи учорашнє уря-
дове засідання, глава уряду

Володимир Гройсман назвав

пріоритети держбюджету-2017
і висловив сподівання, що уряд
внесе до Верховної Ради реаліс-
тичний проект вчасно, тобто у
вересні. У межах формування
проекту державного бюджету

на наступний рік Кабмін  уже
визначив пріоритетні сфери
розвитку держави й оціночні об-
сяги фінансування ключових га-
лузей економіки. За словами
Прем’єра, найбільший пріори-

тет бюджету — фінансування
армії і безпеки розміром не
менш як 5% ВВП. 

Другий за важливістю пріори-
тет — розвиток доріг та інфра -
структури. За розрахунками

уряду, обсяг фінансування До-
рожнього фонду в 2017 році ста-
новитиме не менш як 14
мільярдів гривень без ура-
хування коштів міжнарод-
них фінансових організацій. 2
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оголошення
Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька

область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу 
№ 219/5723/16-ц; 2/219/2937/2016 за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Федорченко
Ганни Олександрівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Відповідачка по справі: Федорченко Ганна Олександрівна (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве,
вул. Фурманова, буд. 21, кв. 104) викликається 8 вересня 2016 року на 08
годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька
область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу 
№ 219/6282/16-ц; 2/219/3138/2016 за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Мігунової Ок-
сани Сергіївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі: Мігунова Оксана Сергіївна (останнє відоме суду
місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Доку-
чаєва, буд. 35) викликається 8 вересня 2016 року на 08 годину 30 хвилин
до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Конопленко О. С.

Дворічанський районний суд Харківської області викликає Самойленка Руслана
Володимировича, який значиться зареєстрованим за адресою: вул. Ульянівська, 39/4,
м. Амвросіївка Донецької області, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 618/401/16-ц, провадження № 2/618/163/16 за позовом Єрмолаєвої Олени
Вікторівни до Самойленка Руслана Володимировича про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини, 3-тя особа: Служба
у справах дітей Дворічанської РДА, призначене на 5 вересня 2016 року о 10.00 год.

Судове засідання відбудеться в залі № 2 приміщення Дворічанського районного
суду Харківської області за адресою: смт Дворічна, вул. Осіння, 1 Дворічанського
району Харківської області. За неможливості явки відповідач зобов’язаний повідо-
мити суд про причини неявки. У разі неявки до суду в зазначений день та час без
поважних причин, неповідомлення про причини неявки, справа буде розглянута за
відсутності відповідача на підставі наявних доказів із постановленням заочного рі-
шення.

Суддя Ю. М. Гніздилов

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області
(87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31) знаходиться цивільна справа за по-
зовом Глазиріної Тетяни Віталіївни до Бочулі Наталі Іванівни, яка діє в своїх
інтересах та інтересах неповнолітньої Бочулі Дар’ї Романівни, про усунення пе-
решкод в користуванні майном та визнання осіб такими, що втратили право
користування житловим приміщенням.

Відповідачка: Бочуля Наталя Іванівна, яка зареєстрована за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, пров. Кальчанський, 8, викликається для участі
у розгляді справи, яка відбудеться 12 вересня 2016 року о 10.00 годині в при-
міщенні суду за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази,
якими вони обґрунтовуються. У випадку неприбуття відповідачка повинна по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя Васильченко О. Г.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської області викликає в судове засідання
відповідачів: Аксютіна Андрія Станіславовича, Песчанського Вадима Івановича, Зац
Наталію Андріївну по цивільній справі №190/972/16-ц, провадження №2/190/328/16 за
позовною заявою Сербіна Олександра Миколайовича до Аксютіна Андрія Станіславо-
вича, Песчанського Вадима Івановича, Зац Наталії Андріївни, П’ятихатської міської гро-
мади в особі П’ятихатської міської ради Дніпропетровської області, третя особа -
П’ятихатська районна державна адміністрація Дніпропетровської області, про визнання
права власності на 1/2 частину нежитлової будівлі. Судове засідання відбудеться 5 ве-
ресня 2016 року об 11 год. 00 хв. у приміщенні П’ятихатського районного суду Дніп-
ропетровської області за адресою: 52100, Дніпропетровська 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 України
з опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вважаються повідомленими про
час та місце розгляду справи і в разі неявки відповідачів у судове засідання справа
буде розглянута за наявними матеріалами за їхньою відсутністю.

Суддя О. Ю. Семенников

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька
область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу 
№ 219/6500/16-ц; 2/219/3243/2016 за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Нікітюка Во-
лодимира Сергійовича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач по справі: Нікітюк Володимир Сергійович (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Лер-
монтова, буд. 111, кв. 4) викликається 8 вересня 2016 року на 08 годину
20 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Конопленко О. С.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області викликає в
судове засідання на 09 год. 40 хв. 6 вересня 2016 року як відповідачів:
Голованову Лілію Степанівну, Сутченка Аліка Степановича (останнє відоме
місце проживання: вул. Щепкіна, 10, м. Вознесенськ Миколаївської об-
ласті) у справі за позовом Чебанової Валентини Олександрівни до Голо-
ванової Лілії Степанівни, Сутченка Аліка Степановича, Вознесенської
міської ради Миколаївської області про визнання права власності на час-
тку земельної ділянки в порядку спадкування.

Засідання відбудеться в приміщенні Вознесенського міськрайонного
суду за адресою: м. Вознесенськ Миколаївської області, вул. Кібрика, 11,
каб. № 4.

В разі неявки відповідачів у судове засідання, справа буде розглянута
без їхньої участі на підставі наявних в ній матеріалів.

Суддя О. В. Вуїв

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Колчевої Наталі Олексіївни про стягнення
заборгованості.

Відповідачка по справі: Колчева Наталя Олексіївна, яка зареєстро-
вана за адресою: Донецька область, м. Бахмут, вул. Горбатова, буд.
25, кв. 14, викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5, каб. 304) на 05.09.2016 р. об 11 год. 00 хв. для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази. У випадку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд
про причину неявки, інакше справа буде розглянута в її відсутність. 

Суддя І. В. Решетняк

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк, вул.
Дружби, 4) розглядає цивільну справу за позовом Єфименко Алли Володими-
рівни про скасування заходів забезпечення позову. Сторони по справі: Ліп-
ський Володимир Анатолійович (зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул.
Антропова, буд. 31, кв. 30), Секеріна Надія Геннадіївна (зареєстрована за ад-
ресою: с. Розсошинці, вул. Комарова, буд. 8, кв. 8), Третя Донецька державна
нотаріальна контора (юридична адреса: м. Донецьк, вул. Літке, буд. 8), Орган
опіки та піклування виконавчого комітету м. Донецька (юридична адреса: 
м. Донецьк, вул. Героїв Сталінграда, буд. 1) викликаються на 17 жовтня 2016
року о 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В. В. Андреєв

Житомирський районний суд Житомирської області викликає Гришко Антоніну Воло-
димирівну в судове засідання, що відбудеться о 14 годині 30 хвилин 18 жовтня 2016 року
за адресою: м. Житомир, вул. Покровська, 92, каб. 16, як відповідачку по цивільній справі
№ 278/1636/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості.

В призначений для слухання справи день і час ви маєте право з’явитись для прийняття
участі в судовому засіданні.

Готуватись до слухання справи (знайомитись з матеріалами справи, знімати копії, заяв-
ляти клопотання про забезпечення доказів (виклик свідків, витребування письмових доказів)
тощо) у випадку прийняття у ній участі прошу завчасно, до дати, визначеної для слухання
справи. Крім того, повідомляємо, що в судове засідання ви повинні надати всі оригінали
документів, якими обґрунтовуєте свої заперечення проти вимог, або копії цих документів,
завірених у встановленому законом порядку у випадку невизнання заявленого позову. У
разі неприбуття в судове засідання, суд розгляне справу у вашу відсутність за наявними в
матеріалах справи доказами.

Для входу в приміщення суду ви повинні мати при собі паспорт або інший документ, що
підтверджує особу. Суддя Є. О. Грубіян

В провадженні Пологівського районного суду Запорізької області
перебуває цивільна справа за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Васи-
льєва Віктора Анатолійовича про стягнення заборгованості. Пологів-
ський районний суд Запорізької області викликає Васильєва В.А. в
судове засідання 07 листопада 2016 року о 13-30 для розгляду цивіль-
ної справи за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Васильєва Віктора Ана-
толійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться за адресою:
70600, м. Пологи, вул. М.Горького, 28 (Суддя Мосейко Я.В.)

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та
докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповідача в судове за-
сідання та неповідомлення суду про причини неявки позов буде роз-
глянутий за його відсутністю за наявними в матеріалах справи
доказами.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (суддя О.О. На-
умик) викликає в судове засідання, яке відбудеться 5 вересня 2016 року о
14.00 годині за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2,
каб. 24, як відповідачів по справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «УКРСОЦБАНК» про стягнення заборгованості:

— Гудінова Сергія Володимировича, 85000, Донецька область, м. Макі-
ївка, Червоногвардійський район, пос. Свердлова, вул. Токарева, 17/7;

— Хар’якова Сергія Володимировича, 86041, Донецька область, м. Ма-
кіївка, пр. Магістральний, 6/55.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимогами
ЦПК України, може бути розглянута за їхньої відсутності.

Суддя О. О. Наумик

Апеляційний суд Донецької області (84511, м. Бахмут, вул. Свободи, 10)
викликає в судове засідання Задильського Валерія Йософатовича (останнє
місце реєстрації: вул. Совхозна, 44/2, м. Горлівка, Донецька обл.) та Бєк-
мансурову Мадіну Віталіївну (останнє місце реєстрації: вул. 60 р. СРСР,
49/117, м. Горлівка, Донецька обл.) для участі у розгляді цивільної справи
за апеляційною скаргою Хребтенко Людмили Іванівни на заочне рішення
Слов’янського міськрайонного суду Донецької області від 19 квітня 2016
року в справі за позовом Хребтенко Людмили Іванівни до Задильського Ва-
лерія Йософатовича та Бєкмансурової Мадіни Віталіївни про визнання угоди
дійсною. Судове засідання відбудеться 15 вересня 2016 року о 09 год. 20
хв. у приміщенні Апеляційного суду Донецької області.

У разі неявки, відповідачі повинні повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Суддя Постолова В. Г.

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області знаходиться ци-
вільна справа № 729/546/16-ц; 2/729/319/16 р. за позовом Кириленко Тетяни
Олексіївни до Дяченко Оксани Миколаївни про визнання особи такою, що
втратила право користуватися житловим приміщенням, останнім місцем
реєстрації відповідачки є: с. Нова Басань Бобровицького району Чернігів-
ської області, вул. Кузнечна, 5.

Дяченко Оксана Миколаївна викликається в судове засідання Бобровиць-
кого районного суду Чернігівської області на 6 вересня 2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин як відповідачка у справі за адресою: м. Бобровиця, вул.
Незалежності, 47.

У разі неявки справа буде розглядатися на підставі доказів по ній за від-
сутності відповідачки. З часу опублікування оголошення в газеті відпові-
дачка являється належно повідомленою про час та місце слухання справи.

Суддя Демченко Л. М.

Васильківський міськрайонний суд Київської області викликає Лабу
Тетяну Анатоліївну в судове засідання як відповідача у справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
банк» до Лаби Тетяни Анатоліївни про стягнення заборгованості, яке
призначено на 07 вересня 2016 року на 10 год. 30 хв. і відбудеться за
адресою: Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, суддя Ков-
бель М. М.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без поважних

причин, судове засідання буде проведено у Вашу відсутність, а відпо-
відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про ви-
клик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду
справи.

Долинський районний суд Івано-Франківської області повідомляє, що 5 ве-
ресня 2016 року о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою: м. Долина, вул.
Обліски, 115 Івано-Франківської області відбудеться розгляд цивільної справи
№ 343/1192/16-ц за позовною заявою Гірник Оксани Іванівни до Горяйнова
Олексія Миколайовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог: Орган
опіки та піклування - Служба у справах дітей Долинської РДА, про позбавлення
батьківських прав.

У судове засідання викликають відповідача, останнє відоме місце прожи-
вання: с. Мала Тур’я, вул. Стефаника, 6 Долинського району Івано-Франків-
ської області.

Явка в судове засідання відповідача обов’язкова.
Про причини неявки він зобов’язаний повідомити суд. У разі неявки відпо-

відача в судове засідання без поважних причин, справу буде розглянуто за на-
явними в ній доказами без його участі.

Суддя Тураш В. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Андрюхіна Андрія
Олександровича, Андрюхіної Світлани Миколаївни про стягнення за-
боргованості. В судове засідання, призначене на 09 годину 30 хвилин
19 вересня 2016 року в приміщенні суду за адресою: 84100, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2, викликаються відповідачі
по справі: Андрюхін Андрій Олександрович та Андрюхіна Світлана Ми-
колаївна, які зареєстровані за адресою: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. Матросова, 103, кв. 66.

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

Суддя Мірошниченко Л. Є.

Голопристанський районний суд Херсонської області (розташований за
адресою: Херсонська область, м. Гола Пристань, вул. Горького, 19, тел.
05539 21705) повідомляє Котляревського Михайла Григоровича, 19.07.1976
р.н., зареєстрованого за адресою: Херсонська область, Скадовський район,
смт Лазурне, вул. Шевченка, 37, по кримінальному провадженню 
№ 42014230000000681 за обвинувальним актом відносно Котляревського
Михайла Григоровича, який обвинувачується у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч.5 ст.368 КК України, як обвинуваченого, що
20.09.2016 року о 09.30 годині відбудеться підготовче судове засідання у
складі колегії суддів під головуванням судді Сіянка В.М., суддів: Охтень А.А.
та Францішка Ю.В., в якому ваша участь обов’язкова, наслідки неприбуття
обвинуваченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя В. М. Сіянко

Втрачені паспорт
серії СН № 368569, вида-
ний Жовтневим РУГУ МВС
України в м. Києві
06.02.1997 року, оригінал
ідентифікаційного коду
2668905242, оригінал до-
говору дарування, серія
ААЕ № 077280, ААЕ №
077281, техпаспорт на
квартиру, зареєстровані на
ім’я Юрченко Ірини Мико-
лаївни, вважати недійс-
ними  з 20.08.2016 року.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Кривенка Миколу Миколайовича ви-
кликають в судове засідання в якості відповідача у
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» до
Кривенка Миколи Миколайовича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 16 вересня 2016
року о 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Вишгород,
вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М.Б. Баличева 

Олександрійський міськрайонний суд Кiровоград-
ської області викликає у судове засідання, яке від-
будеться 15 вересня 2016 року о 15.00 годині в
приміщенні Олександрійського міськрайонного суду
Кiровоградської області за адресою: 28000, м.Олек-
сандрія, вул. Першо травнева, 30 (дільниця 1
вул.К.Лібкнехта, 76), Козубенко Тамару Миколаївну:
Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Першотрав-
нева, буд. 51а, кв. 22 в якості відповідача по цивільній
справі № 398/582/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Козубенко Тамари Миколаївни про стяг-
нення заборгованості.

Суддя Голосеніна Т.В.

Жовтневий районний суд Миколаївської області ви-
кликає Конєва Михайла Олександровича, Конєва Дмитра
Олександровича як відповідачів для участі в справі за
позовом Конєвої Людмили Михайлівни до Конєва Ми-
хайла Олександровича, Конєва Дмитра Олександровича
про визнання особи такою, що втратила право на корис-
тування житловим приміщенням.

Розгляд справи призначено 8 вересня 2016 року о
09.45 годині.

У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за
їхньої відсутності. Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Оль-
шанців, 77, каб. № 13.

Суддя В. В. Полішко

Втрачену круглу пе-

чатку 

№ 6 Товариства з об-

меженою відповідаль-

ністю «ДХЛ ЛОГІСТИКА

(УКРАЇНА)», ідентифіка-

ційний код 22945557, 

вважати недійсною.

Баришівський районний суд Київської області повідомляє відповідача
Фукс Владислава Вікторовича, який проживає за адресою: Полтавська
обл., м. Кременчук, пр-т 50-річчя Жовтня, буд. 78/19, кв. 125, що судо-
вий розгляд цивільної справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний Банк «ПриватБанк» до Фукса Владислава
Вікторовича, Фукс Владислав Вікторович в інтересах неповнолітньої
Фукс Анни Владиславівни, третя особа, що не заявляє самостійних
вимог: Служба у справах дітей та сім’ї Баришівської районної державної
адміністрації Київської області про виселення, — призначено до судо-
вого розгляду на 09 годину 05 вересня 2016 року. Ваша явка обов’яз-
кова.

В разі Вашої неявки розгляд справи буде проведений за Вашою від-
сутністю.

Суддя Єременко В. М.

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:
Луганська область, Марківський район, с. Курячівка, пров. Садовий, 4Б, 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 05 вересня 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 при-
йняти рішення про здійснення спеціального судового провадження (за відсут-
ності обвинувачених).

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області
знаходиться цивільна справа № 2/243/3425/2016 за позовом ПАТ КБ «Пра-
векс-Банк» до Мигалева І. О. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 05.09.2016 року о 08-00 год. у при-
міщенні Слов’янського міськрайонного суду Донецької області за адресою:
Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Мигалева Ігоря Олександровича, 07.12.1961 р. н., ос-
тання відома адреса мешкання: Донецька область, м. Горлівка, вул. Кузь-
менка, 24, — є обов’язковою. У разі неявки відповідача справу буде
розглянуто без його участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення проти позову та до-
кази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І. М. Мінаєв
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Первомайський міськрайонний суд Миколаївської
області повідомляє Перця Вадима Леонідовича, що
судовий розгляд цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Перця Вадима Леонідовича про
стягнення заборгованості призначено на 08.09.2016
р. о 10.20 год. На вказаний час відповідачу необхідно
з’явитись з паспортом до суду за адресою: вул. І.Ви-
говського, 18, м. Первомайськ Миколаївської об-
ласті.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст.
169 ЦПК України буде розглянутий за його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя С. О. Сотська

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської
області повідомляє Заінчковську Валентину Сергі-
ївну, що судовий розгляд цивільної справи за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Заінчковської
Валентини Сергіївни про стягнення заборгованості
призначено на 08.09.2016 р. об 11.00 год. На вказа-
ний час відповідачці необхідно з’явитись з паспор-
том до суду за адресою: вул. І.Виговського, 18, м.
Первомайськ Миколаївської області.

У разі неявки відповідачки позов на підставі ч. 4
ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за її відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя С. О. Сотська

Жашківський районний суд Черкаської області викли-
кає в судове засідання як відповідача по цивільній справі
за позовом Білоус Наталії Сергіївни до Білоуса Сергія
Сергійовича, 07.04.1983 року народження, останнє ві-
доме місце реєстрації: с. Жовтень Ширяївського району
Одеської області, про розірвання шлюбу. Судове засі-
дання відбудеться 12 вересня 2016 року о 09 год. 00 хв.
у залі судових засідань Жашківського районного суду
Черкаської області за адресою: вул. Благовісна, 8, м.
Жашків, Черкаська область. Явка до суду обов’язкова.
В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута
без вашої участі.

Суддя Р. В. Шимчик

Боброва Наталя Вікторівна, 12.02.1960 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якої: Донецька обл.,
м. Харцизьк, мікр. Металургів, 22/82, викликається
до Добропільського міськрайонного суду Донецької
області як відповідачка по цивільній справі 
№ 227/3060/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Бобрової Наталі Вікторівни про стягнення заборго-
ваності. Судове засідання відбудеться 15.09.2016
року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У
разі неявки відповідачки до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

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

на електронному торговельному майданчику Товарної біржі «ЦЕНТРАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА»
Номери лотів: №№ 215059-215068  
Коротка назва лоту/номер  Право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення
кредитного договору: виконання зобов’язань: №424П від 06.03.2007; №4176 від 01.04.2008;

№638/07 від 23.10.2007; №500/07 від 10.08.2007; №КД-Ф/08/0041 
від 28.05.2008; №101/08 від 19.02.2008; №657/07 від 30.10.2007; 
№656/07 від 30.10.2007; №643/07 від 25.10.2007; №08Ф-3 від 11.01.2008

Місце проведення аукціону: www.ctb.dp.ua  
Дата проведення аукціону: 30 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/54-brokbiznesbank/5646-30092016-1

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Міснікова Валерія Миколайовича ви-
кликають в судове засідання як відповідача у цивіль-
ній справі за позовом Кліментьєвої Оксани
Леонідівни до Міснікова Валерія Миколайовича про
розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 12 вересня 2016
року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Вишгород,
вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідача без поважних причин
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Hoвоукраїнський районний суд Кіровоградської об-
ласті викликає як відповідачку Колісніченко Т.В. (вул.
Б.Хмельницького, 5, с. Глодоси Новоукраїнського
району Кіровоградської обл.) на 23.09.2016 року об
11.30 год. по цивільній справі за позовом Ковальчука
Сергія Михайловича до Колісніченко Тетяни Вікторівни,
третя особа: Служба у справах дітeй Новоукраїнської
РДА, про визначення місця проживання дитини.

З опублікуванням оголошення про виклик відпові-
дачка вважається повідомленою належним чином про
розгляд справи.

Адреса суду: 27100, Кіровоградська область, м. Но-
воукраїнка, вул. Соборна, 34.

Суддя В. І. Шепетько

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Барановського Сергія Васильовича,
08.07.1976 року народження, у судове засідання по
кримінальному провадженню № 1-кп/323/57/16 за
обвинуваченням Барановського Сергія Васильовича
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч.
2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 263-1; ч. 2 ст. 28, ст. 113;
ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ст. 113 КК України, яке відбу-
деться 5 вересня 2016 року о 16.00 год. у приміщенні
суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул.
Першотравнева, 23, каб. № 12.

Суддя Плечищева О. В.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача Зав’ялова Анатолія Валенти-
новича в судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Зав’ялова
Анатолія Валентиновича про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 12 вересня 2016 року о 15 год.
30 хв. (резервна дата судового засідання - 19 ве-
ресня 2016 року о 08 год. 20 хв.) у приміщенні Но-
вопсковського 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 О. С. Стеценко

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 9 ве-
ресня 2016 року о 15.00 годині в приміщенні Черні-
гівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна, буд. 391, Величка Дмитра Івановича, Ве-
личко Юлію Андріївну, зареєстрованих за адресою:
Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), мікро-
район Гірняцький, буд. 8, кв. 32, як відповідачів по
цивільній справі №329/749/16-ц за позовом ПАТ
«Укр соцбанк» про стягнення заборгованості.

Суддя В. В. Ломейко

Личаківський районний суд м. Львова викликає
Кулієва Раміна Олександровича, останнє відоме
місце проживання якого: м. Львів, вул. К.Левиць-
кого, 75-а/32, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі за позовом Васюник-Кулієвої Марії
Іванівни до Кулієва Раміна Олександровича про ро-
зірвання шлюбу, що відбудеться 28.09.2016 р. 
о 09.30 год. у приміщенні суду за адресою: 79007, 
м. Львів, вул. Б.Лепкого, 16, зал судових засідань №6.

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

Суддя Головатий Р. Я.

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування. 

Підозрюваний Мірсалімов Сергій Володимирович,
24.05.1979 р.н., зареєстрований за адресою: Одеська об-
ласть, Комінтернівський район, с. Красноселка, вул. Ви-
шнева, 27, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК
України вам необхідно з’явитися в кабінет № 15 до старшого
слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській обл. Ісламова P.M. за
адресою: м. Одеса, вул. Єврейська, 43, т. 0487226174 -
05.09.2016 р. для ознайомлення з матеріалами спеціального
досудового розслідування, у кримінальному провадженні,
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№22016160000000317 від 15.08.2016.

Поважні причини неприбуття та наслідки неприбуття за-
значені у статтях 138-139 КПК України.

Попаснянський районний суд Луганської області
повідомляє, що 15 березня 2016 року Попаснян-
ським районним судом Луганської області було ух-
валено заочне рішення по цивільній справі 
№ 423/1616/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» до Корнієнка Сергія
Йосиповича та Корнієнко Вікторії Вікторівни про
стягнення заборгованості.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного
суду Луганської області шляхом подання апеляцій-
ної скарги через Попаснянський районний суд про-
тягом десяти днів з дня опублікування оголошення.

Суддя А. В. Архипенко

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16,
м. Тульчин Вінницької області) викликає Чумак
Олену Анатоліївну, зареєстровану за адресою: м.
Тульчин, вул. Леонтовича, 12 Вінницької області, як
відповідачку по цивільній справі №148/1222/16-ц за
позовом ПАТ «Приват Банк» до Чумак Олени Анато-
ліївни про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 13 год. 00
хв. 29.09.2016 року за вищевказаною адресою.

В разі неявки відповідачки справу може бути роз-
глянуто в її відсутність на підставі наявних у ній до-
казів.

Суддя С. В. Ковганич

Новоукраїнським районним судом Кіровоград-
ської області викликається до суду Середа Микола
Олександрович (останнє відоме місце проживання:
27109, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнка, вул.
Пар. Комуни, буд. 250) на 08 годину 00 хвилин
07.09.2016 р. для участі у розгляді справи 
№ 396/1242/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Суддя Шепетько В. І.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Тітаренка Віталія Миколайовича,
14.08.1978 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 15 годину 00 хвилин 9 вересня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/359/16-ц за позо-
вом ПАТ «Приват-Банк» до Тітаренка Віталія Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться за адресою:
вул. Центральна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишев-
ського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Іваненко Д.О. до Іваненка О.С.,
третя особа: Орган опіки та піклування Слов’янської міської
ради, про позбавлення батьківських прав. Відповідач Іва-
ненко Олександр Степанович, останнє місце реєстрації та
проживання: Донецька обл., м. Слов’янськ, в’їзд Шверника,
буд. 3, викликається 13 вересня 2016 року о 12 год. 30 хв.
до суду для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність.

Суддя О. В. Неженцева

Калиновичу Артему Вікторовичу та Калинович Кате-
рині Володимирівні потрібно з’явитися в судове засі-
дання на 21 вересня 2016 року о 12.00 годині до
Амур-Нижньодніпровського райсуду м. Дніпропетров-
ська за адресою: вул. Новоселівська, 9, каб. 9, як від-
повідачам по цивільній справі № 199/1506/16 за
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Калиновича Артема Вікторовича, Калинович
Катерини Володимирівни про стягнення заборгованості.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа
буде розглянута за їхньої відсутності на підставі наявних
матеріалів та постановлено заочне рішення.

Суддя Якименко Л. Г.

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н.А.)
викликає в судове засідання як відповідача Гарея
Фредеріка Федоровича по справі №522/10524/16-ц
за позовом Гарей Альони до Гарей Валентини Пили-
півни, Гарея Фредеріка Федоровича про визнання
права власності за набувальною давністю.

Судове засідання відбудеться 6 вересня 2016 року
о 10 год. 20 хв. за адресою: м. Одеса, вул. Балків-
ська, 33, каб. 224.

У випадку неявки в судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за її відсутності. 

Суддя Н. А. Ільченко

Учасник ТОВ «БОГДАННА К» - ідентифікаційний
код юридичної особи 37669912 (надалі - Товарис-
тво) повідомляє іншого учасника Товариства - Дід-
ковську Дар’ю Іванівну про намір продажу своєї
частки у статутному капіталі. Дідковська Дар’я Іва-
нівна ставиться до відома, що скористатися своїм
переважним правом купівлі частини у статутному ка-
піталі Товариства можливо протягом місяця за міс-
цезнаходженням Товариства, для чого письмово
повідомити про дату та час своєї присутності для ук-
ладання договору купівлі частини у статутному капі-
талі засобами поштового зв’язку на адресу: 01001,
м. Київ, а/с - В16.

Канцеван Сергій Миколайович, 19.01.1964 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл.,
м. Іловайськ, вул. Артема, буд. 58, викликається до
Добропільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті як відповідач по цивільній справі 
№ 227/3059/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Канцевана Сергія Миколайовича про стягнення забор-
гованості. Судове засідання відбудеться 15.09.2016
року о 09.00 год. у приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У
разі неявки відповідача до суду справу буде вирішено
на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Укрсоцбанк» до Мілєніна Назара Юрійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Мілєнін Назар Юрійович, 01.11.1984 року народ-
ження, викликається на 15 вересня 2016 року о 09.00 го-
дині до суду, каб. №8, для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Пікалова Н. М.

Чемеровецький районний суд Хмельницької об-
ласті повідомляє, що цивільна справа за позовом
Бохонок Галини Прокопівни до Ільків Олени Мико-
лаївни, третя особа: Орган опіки та піклування в
особі Чемеровецької районної державної адміністра-
ції, про позбавлення батьківських прав, призначення
опікуна та стягнення аліментів, призначена до роз-
гляду на 12 вересня 2016 року о 09 годині 00 хвилин
за адресою: смт Чемерівці, вул. Центральна, 44
Хмельницької області.

Явка Ільків О.М. у судове засідання обов’язкова.
Суддя В. О. Борсук

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-
трян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, б. 64, каб. № 308) 9 вересня 2016 року об 11
годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позо-
вом Ізвєкової Катерини Андріївни до Ізвєкова Ана-
толія Анатолійовича, третя особа - Орган опіки та
піклування виконавчого комітету Бердянської мі-
ської ради Запорізької області, про позбавлення
батьківських прав.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі не-
явки справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Дністрян

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області ви-
кликає Легушу Геннадія Георгійовича, 28.06.1972 року на-
родження (останнє відоме місце проживання: вул.
Анатолія Безроди, 4, кв. 30, м. Лубни Полтавської області),
як відповідача в судове засідання по цивільній справі за
позовом Легуші Ірини Миколаївни до Легуші Геннадія
Георгійовича про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 13 годині 15 хвилин 27
вересня 2016 року в приміщенні суду за адресою: м.
Лубни, вул. Монастирська, 17.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде
розглянуто за вашої відсутності. Ви зобов’язані повідомити
суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя В. М. Матвієнко

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Антонюка Володимира Анатолійовича в судове за-
сідання як відповідача у справі за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «МАРКС.КАПІТАЛ» до Анто-
нюка Володимира Анатолійовича про відшкодування
шкоди в порядку регресу, яке призначено на 28.09.2016
року о 14 год. 30 хв. і відбудеться за адресою: Київська об-
ласть, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 313.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без

поважних причин, воно буде проведено у вашу відсутність,
а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням
оголошення про виклик відповідач вважається повідомле-
ним про час і місце розгляду справи.

Суддя Л. М. Кравченко

Тарутинський районний суд Одеської області по-
відомляє Грека Дмитра Федоровича як відповідача,
що судове засідання по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Грека Дмитра Федоровича
про стягнення заборгованості відбудеться в примі-
щенні суду (Одеська область, Тарутинський район,
смт Тарутине, вул. Красна, 235, каб. № 6) під голо-
вуванням судді Козирєва М.В. 21 вересня 2016 р. о
09 год. 00 хв.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у вашу відсутність у заочному порядку.

Суддя М. В. Козирєв

Путивльський районний суд Сумської області викли-
кає як відповідача Рибкіна Валерія Павловича, останнє
відоме місце проживання: вул. Червоноармійська, 78,
м. Путивль, Сумська обл., у цивільній справі 
№ 584/949/16-ц, пр. № 2/584/315/16 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Рибкіна Валерія Павловича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 23.09.2016 р. о 08.00
годині в залі суду за адресою: Сумська область, м. Пу-
тивль, просп. Іоанна Путивльського, буд. 54.

В разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута на підставі наявних у ній доказів.

Суддя С. М. Токарєв

Корсунь-Шевченківський районний суд Черка-
ської області повідомляє, що 25 жовтня 2016 року о
15 годині призначено розгляд цивільної справи за
позов ПАТ КБ «Приват Банк» до Бондаренко Ольги
Михайлівни про стягнення заборгованості за дого-
вором кредиту.

Бондаренко Ольга Михайлівна викликається в су-
дове засідання як відповідачка. Явка до суду
обов’язкова. В разі неявки останньої справу буде
розглянуто в її відсутність.

Адреса суду: вул. Гагаріна, 61/4, м. Корсунь-Шев-
ченківський Черкаської області, 19400.

Суддя Н. І. Кіхтенко

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідачку в судове засідання: Кошеву
Олександру Олексіївну для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кошевої
О.О. про стягнення заборгованості, яке відбудеться
19 вересня 2016 року о 08.15 год. (резервна дата су-
дового засідання - 23 вересня 2016 року о 08.00
год.) у приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Лу-
ганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача в судове засідання: Денисова
Сергія Володимировича для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Денисова
С.В. про стягнення заборгованості, яке відбудеться
19 вересня 2016 року о 08.30 год. (резервна дата су-
дового засідання - 23 вересня 2016 року о 09.00
год.) у приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Лу-
ганської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 2 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +9 +14    +23 +28
Житомирська +8 +13    +23 +28
Чернігівська +9 +14    +21 +26
Сумська +8 +13    +21 +26
Закарпатська +10 +15    +24 +29
Рівненська +8 +13    +22 +27
Львівська +8 +13    +23 +28
Івано-Франківська +8 +13    +22 +27
Волинська +8 +13    +22 +27
Хмельницька +8 +13    +23 +28
Чернівецька +8 +13    +23 +28
Тернопільська +8 +13    +23 +28
Вінницька +9 +14    +23 +28

Oбласть Нiч          День
Черкаська +8   +13   +22  +27
Кіровоградська +9   +14   +22  +27
Полтавська +9   +14   +22  +27
Дніпропетровська +10   +15   +22  +27
Одеська +12   +17   +24  +29
Миколаївська +12   +17   +23  +28
Херсонська +12   +17   +23  +28
Запорізька +10   +15   +22  +27
Харківська +9   +14   +21  +26
Донецька +10   +15   +21  +26
Луганська +6   +11   +21  +26
Крим +11   +16   +22  +27
Київ +12   +14   +25  +27

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Оболонський районний суд м. Києва викликає Шадієву Маніру Фетта-
ївну, Шадієва Йоркіна Насіровича як відповідачів по цивільній справі
№2/756/3610/16 за позовом ПАТ «Дельта Банк» в особі уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію AT «Дельта
Банк» Кадирова В.В. до Шадієвої Маніри Феттаївни, Шадієва Йоркіна На-
сіровича про стягнення заборгованості, у судове засідання на 11 жовтня
2016 р. о 15:00 год. Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є, каб. 27,
суддя Луценко О. М. У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглянута за Вашої відсутності
за наявними у справі доказами відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє відповідача
Публічне акціонерне товариство «Імексбанк» в особі філії АТ «Імексбанк» у м. Києві
про те, що розгляд цивільної справи за позовом Сокольнікової Віталії Іванівни до
Публічного акціонерного товариства «Імексбанк» в особі філії АТ «Імексбанк» у 
м. Києві, треті особи: ТОВ «Нова-ІНВЕСТ», Служба у справах дітей Києво-Святошин-
ської районної державної адміністрації Київської області про визнання недійсним
договору, відбудеться о 10 год. 00 хв. 21 вересня 2016 року в приміщенні Києво-
Святошинського районного суду Київської області, який знаходиться за адресою:
м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

У випадку Вашої неявки в судове засідання, справа буде розглянута за відсутності
Вашого представника на підставі наявних у справі доказів.

Суддя А. Я. Волчко
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Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»

Лісоруби Закарпаття у
різні часи представля-

ли Україну на професійних
змаганнях найвищого ран-
гу. Високу лісорубську
марку, перемагаючи на сві-
тових аренах, тримали
земляки Василь Шорбан,
Іван Чуса, Іван Пілат, Ми-
хайло Маркович, Дмитро
Шуберт. 

Останні двоє — лісоруби
з Міжгірщини, яка є одним
із найбільш лісистих регіо-
нів Карпат. І тут лісоруб-
ські традиції живуть, що
підтвердив черговий облас-
ний конкурс-змагання
вальників лісу. 

Місцем проведення зма-
гань «Лісоруб-2016» обрали
Синевирський перевал.
Щоб не псувати мальовни-
чого пейзажу, для учасни-
ків на галявину привезли
деревину, зрубану планово
в іншому місці.

Міжгірський лісгосп,
який очолює директор Іван
Барна, — у ролі господаря.
Після шикування команд з
усіх 16 держлісгоспів і
ТзОВ «Ено-меблі» прозву-
чали вітальні промови ке-
рівників області і району. А
справжній старт змаган-
ням дав гул бензопил, що
відлунював далеко за пере-
вал. 

Одним із претендентів на
перемогу вважався 38-річ-
ний Михайло Сита з Вер-
хньобистрянського лісниц-
тва Міжгірського лісгоспу.
Він має досвід виступів і на
всеукраїнському рівні.
Втім, і в нього сталася осіч-
ка на старті: за звалювання
лісу з однаковим результа-
том розділив 5—6 місця, а
за монтаж ланцюга мото-

пилки взагалі набрав нуль
балів. Ще для шістьох
вальників ця вправа вияви-
лася надскладною, оскіль-
ки не впоралися з її зав-
данням. У цій «рубіконовій»
вправі зрештою переміг
Іван Жолдош із Виноградо-
ва; у звалюванні лісу кра-
щим виявився мукачівець
Федір Русин. 

У комбінованому та точ-
ному розкрижуванні дере-
вини першість здобували
Юрій Васько з Великого
Березного та Василь Русин
із Воловеччини. Рідні стіни
таки допомогли Михайлові
Ситі, який в обох вправах
був другим. 

Усе вирішувала фіналь-
на стадія конкурсу — ві-
докремлення сучків. У ній

верхньобистрянець не за-
лишив своїм опонентам
жодних шансів на перемо-
гу, тож і піднявся вище за
інших на п’єдесталі. Пере-
мігши з чемпіонським ре-
зультатом 1245 балів, Ми-
хайло здобув путівку на
ХІХ Всеукраїнські змаган-
ня, на яких захищатиме
честь Закарпаття. Юрій
Васько й Іван Жолдош, що
посіли друге й третє місця,
відстали майже на 200
пунктів. Про кожного з них
можна сказати: кладе ко-
лоди  — немов більярдист
кулі у лузу, ще й розпилює
деревину бездоганними
кільцями.

У довільних програмах
— розпилюванні колод та
розколюванні чураків пер-

шість здобули вальники
держпідприємства «Брус-
турянське лісомисливське
господарство», на другому і
третьому місцях — Сва-
лявський і Ужгородський
лісгоспи.

Показали себе за робо-
тою просто неба й народні
умільці. Майстер-клас з
виготовлення сувенірів де-
монстрував працівник
Міжгірського профліцею
Василь Фурдь, з різьби на
дереві — виноградівець
Олексій Повлін. Особливу
увагу глядачів привернув
80-річний столяр Степан
Бітлян, який на саморобно-
му прадідівського типу
верстаті тесав давній по-
крівельний матеріал — ек-
зотичні драниці.  

Олег Верняєв —
найкращий
спортсмен серпня

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ВИЗНАННЯ. За підсумками олімпійського серпня Національ-
ний олімпійський комітет  України визнав чемпіона та срібного
призера Ігор-2016 зі спортивної гімнастики Олега Верняєва най-
кращим спортсменом місяця в Україні. Його особистого настав-
ника Геннадія Сартинського названо найкращим тренером сер-
пня. 

На Іграх ХХХІ, які відбулися в бразильському Ріо-де-Жанейро,
наш талановитий спортсмен продемонстрував блискучі резуль-
тати, поповнивши скарбничку України двома олімпійськими на-
городами.

На рахунку Олега медаль найвищого ґатунку у вправах на
брусах та «срібло» в абсолютній першості.

Олімпійська медаль Верняєва в багатоборстві стала першою
за останні 16 років в історії української спортивної гімнастики
(після «бронзи» Олександра Береша в Сіднеї-2000).

Нагадаємо, що Олег Верняєв вже увосьме удостоєний висо-
кого звання найкращого спортсмена місяця в Україні, повідом-
ляє прес-служба НОК.
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Чемпіонське звання здобув Михайло Сита з Міжгірщини

Анна ХІВРЕНКО 
для «Урядового кур’єра»

НЕСКОРЕНІ. Днями Жуків
острів, що на околиці Києва,
традиційно прийняв восьмий
чемпіонат з рибної ловлі серед
людей з обмеженими можли-
востями. Змагання, які назива-
ються «Острів надії», зібрали
людей з різними долями, які
мають спільний біль —  немож-
ливість руху без інвалідного віз-
ка. Захід започатковано у 2008
році Громадською асоціацією
«Центр соціальної реабілітації
інвалідів «Острів Надії». Вже
тоді ідею підтримала чимала
кількість учасників, які, попри
обмежені фізичні можливості,
не втратили ані захоплення ри-
боловним спортом, ані жаги до
життя, чим і надихнули органі-
заторів на проведення змагань
у подальшому. 

Цього разу 20 учасників
укотре закинули вудки у воду.
За словами рибалок, заманю-
вали здобич усіма можливими
методами. Як кажуть, у кого на
що фантазії вистачило: хтось
підгодовував різноманітними
приманками, дехто приказки з
казок згадував. Учасники тіль-
ки й встигали тягнути рибу од-
ну за одною, проте переважа-

ла дрібна верховодка. Загалом
протягом двогодинних змагань
рибалки вивудили з Дніпра по-
над 3 кг здобичі. 

Найбільш спритною вияви-
лася миловида дівчина —
Олеся Сакалик, яка на зма-
ганнях не вперше, втім, досі
ніколи не тріумфувала як пе-
реможець. Тому не дивно, що
учасниця дуже тішилася цьо-
горічними результатами. По-
чесне «срібло»    здобув бага-
торазовий переможець мину-
лих років Сергій Качельни-
ков, юрист за фахом. Замкну-
ла трійку переможців Антоні-

на Кривобок — відчайдушна
дівчина, яка пов’язала своє
життя зі спортивними бальни-
ми танцями на візках. 

Усі учасники заходу отри-
мали цінні призи від спонсо-
рів чемпіонату — мережі ма-
газинів зброї та рибальства
«Ібіс» та небайдужих до про-
блем інвалідів меценатів.
Зокрема й чоловік, який на-
дбав жартівливе прізвисько
«захисник природи» за те, що
не додав до загальної ваги
жодної рибини. Він тренува-
тиметься за допомогою спі-
нінга, який отримав у подару-

нок, щоб наступного року стати
кращим.

— Метою змагань традицій-
но є повернення людей, які з
різних причин втратили фізичні
можливості, до повноцінного
життя, їхня фізична реабілітація
і психологічна адаптація, а та-
кож популяризація спортивної
риболовлі як здорового спосо-
бу життя і гармонійного розвит-
ку людини, — зазначив органі-
затор змагань, член Національ-
ного олімпійського комітету Ук-
раїни та голова Федерації сан-
ного спорту України Олександр
Пустовойт. 

«Острів надії» додає сил рибалкам у візках
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У риболовній терапії і маленька рибка — велика справа




