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СУБОТнІ ЗУСТРІЧІ

ЦИФРА ДНЯ

Військо не сидить
склавши руки

НАЦБЕЗПЕКА. В Україні нарощено чисельність кожного виду
та роду військ Збройних сил та істотно збільшено їхній бойовий
потенціал. Значно збільшено бойовий потенціал Сухопутних
військ, які несуть основне навантаження з виконання завдань АТО,
частку бойових посад та бойового забезпечення у складі бригад
збільшено з 55% до 70%. Цією інформацією поділився на тради-
ційному брифінгу речник Міністерства оборони Олексій Чернобай.

У повітряних силах нарощено бойовий склад зенітно-ракетних
військ, збільшено кількість справної авіатехніки за рахунок поста-
чання відремонтованих, нових і модернізованих бойових літаків.
Триває переозброєння радіотехнічних бригад вітчизняними сучас-
ними радіоелектронними засобами. А на сході та півдні країни
зміцнено систему ППО. 

Не пасе задніх і ВМС. Уже відновлено чотири бойові кораблі та
сім катерів, повідомляє УНІАН. Після завершення державних ви-
пробувань очікують прийняття до складу ВМС двох малих броньо-
ваних катерів. А до кінця року планують завершити будівництво
ще чотирьох таких суден.

ЦИТАТА ДНЯ

Володимир Гройсман:     «Стипендії 
були, є і будуть.

Навіть двох видів:
академічні за успіхи

в навчанні 
і соціальні, які

отримуватимуть
ті, хто потребує

державної
підтримки».

Прем’єр-міністр про збереження цих виплат 
з дотриманням чітких критеріїв їх призначення

973,3 млн грн
спрямував на початку вересня Пенсійний

фонд на фінансування пенсій. Це 4,4%
місячної потреби

Американець Ніколас Муравйов-
Апостол твердить, що після здобуття
Незалежності українці довели всьому
світові, що вони сильна самостійна 
благородна нація3

КРИМ — ЦЕ УКРаїна

Світова громада українців 
закликає запровадити ембарго 
на торгівлю нафтою з Росією 
й відключити її від системи 
SWIFT 

Сухолуччя чекає 
на науковців
і туристів

ЗМІНИ. Мисливська вотчина януковичів перетворюється 
на національний природний парк

На відстані від дому
ДОБРЕ ТАМ, ДЕ ДОБРЕ. Як надають психосоціальну підтримку 
внутрішньо переміщеним особам на Київщині

Ольга ПРОКОПЕНКО,  
«Урядовий кур’єр»

Слова відомого світового класи-
ка літератури Е. М. Ре мар ка

—  найпрекрасніше те місто, в
якому людина щаслива, —  неза-

перечні. Та не завжди дорога до
тієї місцини проста і без вибоїн.
Людина за природою не переко-
типоле, а могутній дуб. Тому ой як
складно вкорінене дерево пере-
містити з одного місця на інше. Са-
ме такого не з доброї волі

переміщення зазнали наші спів-
громадяни зі східних областей.
Складно сказати, куди не заніс ві-
тер війни донеччан та луганчан.
Ось лише в місті Борисполі, що
неподалік Києва, офіційно зареєс-
трованих тимчасово переселених

громадян нині налічується понад
три тисячі.

Про переселенців, які змушені
були тікати від бойових дій і
знайшли прихисток у столичному
передмісті, розповіла координатор
Центру психосоціальної підтрим-

ки психолог Валентина Буков-
ська:

— З минулого року в Борисполі
розпочав роботу Центр пси-
хосоціальної підтримки з
надання допомоги пересе-
ленцям. 4

Ф
от

о 
з 

са
йт

у 
io

.u
a

5



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Кляночкін Олександр Володимирович,
16.08.1969 року народження, що зареєстрований за адресою: 
м. Бахмут, вул. Генерала Толбухіна, б. 83, кв. 30, який фактично
мешкає за адресою: Донецька область, м. Донецьк, пр. Артема,
б. 80 (Готель «Донбас Палас»), на підставі ст.ст. 133, 135, 290,
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 08.09.2016,
09.09.2016 у період часу з 09.00 до 18.00 годин до кабінету 
№ 511 слідчого управління прокуратури Донецької області до
слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є. А., за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для до-
питу, вручення письмового повідомлення про підозру та прове-
дення інших слідчих дій у кримінальному провадженні,
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 42016050000000859 від 23.08.2016 за ст. 258-3 ч. 1 КК Ук-
раїни.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Валуйський Віталій Андрійович, 09.01.1989
року народження, що зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Єнакієве, вул. Бардіна, б. 10, який фактично мешкає за
адресою: м. Донецьк, вул. Світлого Путі, б. 31, на підставі ст.ст.
133, 135, 290, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися
08.09.2016, 09.09.2016 у період часу з 09.00 до 18.00 годин до
кабінету № 511 слідчого управління прокуратури Донецької об-
ласті до слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є. А., за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська,
6, для допиту, вручення письмового повідомлення про підозру
та проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні,
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 42016050000000856 від 23.08.2016 за ст. 258-3 ч. 1 КК Ук-
раїни.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Богославська Олена Миколаївна, 25.11.1976
року народження, що зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, мкр-н Зелений, б. 62, кв. 44, на підставі ст.ст.
133, 135, 290, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися
08.09.2016, 09.09.2016 у період часу з 09.00 до 18.00 годин до
кабінету № 511 слідчого управління прокуратури Донецької об-
ласті до слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є. А., за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська,
6, для допиту, вручення письмового повідомлення про підозру
та проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні,
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 42016050000000855 від 23.08.2016 за ст. 258-3 ч. 1 КК Ук-
раїни.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Федоренко Сергій Миколайович, 12.09.1959
року народження, що зареєстрований за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Репіна, 2-й проїзд, б. 17-А, кв. 6, на під-
ставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, Вам необхідно
з’явитися 08.09.2016, 09.09.2016 у період часу з 09.00 до 18.00
годин до кабінету № 511 слідчого управління прокуратури До-
нецької області до слідчого в особливо важливих справах
Шпорта Є. А., за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Університетська, 6, для допиту, вручення письмового повідом-
лення про підозру та проведення інших слідчих дій у криміналь-
ному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 42016050000000861 від 23.08.2016 за ст. 258-
3 ч. 1 КК України.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/1681/15-ц за
позовом ПАТ «Державний Ощадний Банк» до Антоненка 
О. В. про стягнення заборгованості. Відповідач у справі —
Антоненко Олександр Васильович, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Макіївка, вул. Леніна,
буд. 129, кв. 120, викликається до суду на 08 год. 30 хв. 09
вересня 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідачі повинні по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за їх відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Федорова Анастасія Олегівна, 04.09.1989 року
народження, що зареєстрована за адресою: Донецька область,
м. Донецьк, вул. Шуйська, б. 12, кв. 66, на підставі ст.ст. 133,
135, 290, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися
08.09.2016, 09.09.2016 р. у період часу з 09.00 до 18.00 години
до кабінету № 511 слідчого управління прокуратури Донецької
області до слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є. А.,
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університет-
ська, 6, для допиту, вручення письмового повідомлення про пі-
дозру та проведення інших слідчих дій у кримінальному
провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслі-
дувань за № 42016050000000862 від 23.08.2016 за ст. 258-3 ч. 1
КК України.

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за позо-
вом публічного акціонерного товариства «Державний
ощадний банк України» в особі філії — Донецьке об-
ласне управління AT «Ощадбанк» про стягнення забор-
гованості: №310/5275/16-ц до Дрога Надії Василівни.

Розгляд справи призначено на 06.09.2016 року на 08
год. 15 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 502, суддя Петягін В. В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Дрога Надію Василівну.
У разі неявки відповідачів, справа буде розглянута за

наявними в ній матеріалами.

Білозерський районний суд Херсонської області ви-
кликає в судове засідання як відповідачів Чмихун Андрія
Володимировича, Буренка Олександра Миколайовича по
цивільній справі за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Кредитні ініціативи» до Чмихун Ан-
дрія Володимировича, Буренка Олександра Миколайо-
вича про стягнення заборгованості. Судове засідання
відбудеться о 13 год. 30 хв. 6 вересня 2016 року. Адреса
суду: смт Білозерка, вул. Р. Вдовиченка, № 89, Херсон-
ської області.

Явка до суду є обов’язкова. В разі неявки в судове за-
сідання, справа буде розглянута без вашої участі.

Суддя Сокирко Л. М.

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про переведення суддів
Відповідно до частини третьої статті 75 та частини другої статті 82 Закону Ук-

раїни «Про судоустрій і статус суддів» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести суддів у межах п’ятирічного строку:
Ворошиловського районного суду міста Донецька САЛЬКОВУ Віру Сергіївну

на роботу на посаді судді Димитровського міського суду Донецької області;
Суворовського районного суду міста Херсона на роботу на посадах суддів

Херсонського міського суду Херсонської області:
РЄПІНА Костянтина Костянтиновича,
ХАЙДАРОВУ Інну Олексіївну.
2. Перевести суддів, обраних безстроково:
Кіровського районного суду міста Донецька АНІСІМОВУ Наталю Дмитрівну

на роботу на посаді судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Оде-
ської області;

Дніпровського районного суду міста Херсона ГОРДИМОВА Анатолія Володи-
мировича на роботу на посаді судді Генічеського районного суду Херсонської
області;

Дніпровського районного суду міста Херсона СТАМБУЛУ Михайла Івановича
на роботу на посаді судді Каховського міськрайонного суду Херсонської області;

Комсомольського районного суду міста Херсона на роботу на посадах суддів
Херсонського міського суду Херсонської області:

ІГНАТЕНКО Олену Йосипівну,
МУСУЛЕВСЬКОГО Ярослава Андрійовича,
СТАМБУЛУ Наталю Володимирівну;
Суворовського районного суду міста Херсона БОЧКО Юлію Іванівну на роботу

на посаді судді Херсонського міського суду Херсонської області.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
22 серпня 2016 року
№342/2016

�РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про звільнення В. Невмержицького 
з посади голови Олевської районної 

державної адміністрації 
Житомирської області

Звільнити НЕВМЕРЖИЦЬКОГО Василя Івановича з посади голови Олевської
районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним
заявою.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
29 серпня 2016 року
№233/2016-рп

�РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про уповноваження С. Кубіва 
на підписання Листа-звернення 

про приєднання України до Регіональної 
конвенції про пан-євро-середземноморські

преференційні правила походження
Уповноважити Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра економіч-

ного розвитку і торгівлі України КУБІВА Степана Івановича на підписання Листа-
звернення про приєднання України до Регіональної конвенції про
пан-євро-середземноморські преференційні правила походження.

Президент України П. ПОРОШЕНКО
м. Київ
1 вересня 2016 року
№236/2016-рп

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2016 р. № 543
Київ

Про внесення змін до Положення 
про порядок надання суб’єктам 

зовнішньоекономічної діяльності 
повноважень на право здійснення експорту,

імпорту товарів військового призначення 
та товарів, які містять відомості, 

що становлять державну таємницю
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Положення про порядок надання суб’єктам зовнішньоекономічної

діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військо-
вого призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну та-
ємницю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 червня
1998 р. № 838 (Офіційний вісник України, 1998 р., № 23, ст. 839; 1999 р., № 24,
ст. 1107; 2001 р., № 12, ст. 490; 2002 р., № 24, ст. 1170, № 42, ст. 1934; 2003 р.,
№ 34, ст. 1827; 2006 р., № 22, ст. 1609; 2007 р., № 60, ст. 2382; 2008 р., № 36,
ст. 1207, № 59, ст. 2027; 2012 р., № 56, ст. 2254; 2014 р., № 3, ст. 53), зміни, що
додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 8 серпня 2016 р. № 543

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про порядок надання суб’єктам 

зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення 
експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, 

які містять відомості, що становлять державну таємницю
1. Абзац сьомий пункту 18 викласти в такій редакції:
«залучати у рамках військово-технічного співробітництва до співпраці іно-

земних суб’єктів господарювання (зокрема, посередників, агентів, консультан-
тів), укладати з ними договори про надання послуг з представництва інтересів
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, яким у встановленому порядку на-
дані повноваження, у спеціалізованих тендерах і на міжнародних виставках, із
сприяння укладенню та (чи) виконанню зовнішньоекономічних договорів (кон-
трактів) про міжнародні передачі товарів військового призначення з метою про-
сування зазначених товарів на зовнішньому ринку;».

2. Пункт 19 після абзацу восьмого доповнити новими абзацами такого змісту:
«погоджувати з Мінекономрозвитку, СБУ, Службою зовнішньої розвідки та

Державним концерном «Укроборонпром» укладення договорів, зазначених в
абзаці сьомому пункту 18 цього Положення (далі — договори), у разі, коли вар-
тість послуг (винагорода) іноземних суб’єктів господарювання за такими дого-
ворами перевищує 25 відсотків суми відповідного зовнішньоекономічного
договору (контракту) про міжнародні передачі товарів військового призначення,
щодо раціонального використання коштів суб’єктів зовнішньоекономічної ді-
яльності, яким у встановленому порядку надані повноваження.

Для погодження укладення договору суб’єкт зовнішньоекономічної діяль-
ності, якому у встановленому порядку надані повноваження, надає проект до-
говору, кошторис відповідного зовнішньоекономічного договору (контракту)
про міжнародні передачі товарів військового призначення, установчі документи
іноземного суб’єкта господарювання, з яким укладається такий договір.

З метою прийняття обґрунтованого рішення щодо погодження укладення до-
говору Мінекономрозвитку, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, Державний кон-
церн «Укроборонпром» можуть вимагати від суб’єкта зовнішньоекономічної
діяльності надання додаткових інформаційно-довідкових матеріалів, відомос-
тей, про що суб’єкту повідомляється не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів
з дня надходження звернення про погодження укладення договору.

Строк погодження укладення договору встановлюється з дня надходження
всіх необхідних документів та становить до 10 робочих днів.

Якщо додаткові відомості або документи не надійшли протягом п’яти робочих
днів, проект договору з усіма надісланими документами та матеріалами не під-
лягає розгляду та повертається суб’єкту зовнішньоекономічної діяльності;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий — дванадцятий вважати відповідно абзацами
чотирнадцятим — сімнадцятим.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 серпня 2016 р. № 598-р
Київ

Про забезпечення доступу 
Пенсійного фонду України до інтегрованої

міжвідомчої інформаційно-
телекомунікаційної системи щодо контролю

осіб, транспортних засобів та вантажів, 
які перетинають державний кордон

1. Визначити Пенсійний фонд України суб’єктом системи «Аркан» — інте -
грованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи щодо контролю
осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон.

2. Адміністрації Державної прикордонної служби у місячний строк вжити за-
ходів, спрямованих на підключення Пенсійного фонду України до системи
«Аркан» — інтегрованої міжвідомчої інформаційно-телекомунікаційної системи
щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають дер-
жавний кордон.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Державна регуляторна служба України
повідомляє:

Державною регуляторною службою України було прийнято рішення
від 22.06.2016 № 7 «Про необхідність усунення Міністерством соціальної полі-
тики України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з ви-
могами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності», яким запропоновано Міністерству соціальної полі-
тики України визнати таким, що втратив чинність наказ Державного комітету
України з нагляду за охороною праці від 17.05.2005 № 87 «Про затвердження
Порядку визначення уповноважених організацій, передбачених постановою Ка-
бінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 02.06.2005 за № 610/10890, оскільки його положення не відпо-
відають вимогам чинного законодавства та принципам державної регуляторної
політики.

Відповідно до вимог статті 28 Закону України «Про засади державної регу-
ляторної політики у сфері господарської діяльності» рішення уповноваженого
органу про необхідність усунення порушень принципів державної регуляторної
політики підлягає виконанню органом виконавчої влади, щодо регуляторного
акта якого було прийнято це рішення, у двомісячний строк з дня прийняття та-
кого рішення. 

Виконання органами виконавчої влади рішень уповноваженого органу пе-
редбачає підготовку проекту акта про внесення змін до регуляторного акта,
щодо якого було прийнято рішення, або про визнання цього регуляторного акта
таким, що втратив чинність.

У разі визнання таким, що втратив чинність, регуляторного акта, щодо якого
уповноваженим органом було прийнято рішення, орган виконавчої влади, що
прийняв цей регуляторний акт, не пізніше одного робочого дня до закінчення
строку виконання відповідного рішення подає до уповноваженого органу копію
акта про визнання таким, що втратив чинність, цього регуляторного акта.

Ураховуючи невиконання Міністерством соціальної політики України рішення
Державної регуляторної служби України у встановлений строк і неоскарження
цього рішення відповідним органом виконавчої влади та виходячи зі змісту по-
вноважень Державної регуляторної служби України, регламентованих частиною
сьомою статті 28 Закону України «Про засади державної регуляторної політики
у сфері господарської діяльності» повідомляємо, що дію наказу Державного
комітету України з нагляду за охороною праці від 17.05.2005 № 87 «Про затвер-
дження Порядку визначення уповноважених організацій, передбачених поста-
новою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 № 687», зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 02.06.2005 за № 610/10890, зупинено з 23 серпня
2016 року.
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Попаснянський районний суд Луганської
області викликає відповідача Корнюшкіна
Романа Михайловича, 28.11.1978 р.н., який
проживає за адресою: Луганська область, 
м. Попасна, вул. Миру (Леніна), б.159, кв.39,
у судове засідання по цивільній справі за 
№ 423/2225/16-ц за позовом Корнюшкіної М. В.
про стягнення аліментів, яке відбудеться 07
вересня 2016 року о 12 год. 00 хв. в примі-
щенні суду за адресою : Луганська область,
м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

До старшого слідчого військової прокура-
тури Миколаївського гарнізону Камінського
Д. С. на 09 год. 00 хв. на 07.09.2016 р. за ад-
ресою: м. Миколаїв, вул. Нікольська, 18-а для
повідомлення про підозру у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України у криміналь-
ному провадженні № 42014150410000117 від
25.11.2014 викликається військовослужбо-
вець Кримського територіального управління
Військової служби правопорядку підполков-
ник Белов Валерій Борисович, 23.04.1977
року народження.

У провадженні Ковельського міськрайонного суду Волинської
області знаходиться цивільна справа за позовом Милян Світлани
Петрівни до Гіль Тамари Петрівни, Чвойди Станіслава Петровича
про визнання права власності на нерухоме майно в порядку
спадкування за заповітом.

Ковельський міськрайонний суд Волинської області повідом-
ляє, що Чвойда Станіслав Петрович, 10.12.1956 року народ-
ження, викликається як відповідач у вищевказаній справі у
відкрите судове засідання, що призначене на 10 годину 30 хви-
лин 08 вересня 2016 року в приміщенні Ковельського міськра -
йонного суду Волинської області за адресою: м. Ковель, вул.
Незалежності, 15, головуючий у справі суддя Миронюк М. Г.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справа може
бути розглянута у його відсутності за наявними у справі дока-
зами.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає
відповідача Ситнік Оксану Борисівну, яка проживає за ад-
ресою: вул. Матвієнко, буд.3, кв.36, м. Амвросіївка, До-
нецька область, у судове засідання по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства «Державний
Ощадний банк України» — в особі філії Донецького облас-
ного управління АТ «Ощадбанк» до Ситнік Оксани Борисівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 06 вересня 2016 року о
09.30 годині у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Першотравнева, 23, під головуванням
судді Шудрика А. А., кабінет №10. З опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідачі вважаються повідомленими
про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до
суду справу може бути розглянуто за їх відсутності.
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Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримі-

нальне провадження № 426/22/16-к стосовно Корнета Ігоря Олександровича,
29.04.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений
Корнет І.О., зареєстрований за адресою: м. Луганськ, вул. П.Ткаченка, буд. 31.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської
області викликає Корнета Ігоря Олександровича у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 14 вересня 2016 року о 12.00 год. у залі судових засідань Сватівського 
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, 
пл. 50-річчя Перемоги, 34, тел. (06471) 32439.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Гашинського
М. А., суддів: Половинки В. О., Пчолкіна С. А.

Суддя М. А. Гашинський

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримі-

нальне провадження № 426/15/16-к стосовно Шубіна Олександра Васильовича,
20.05.1972 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1
ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснювалось спеціальне до-
судове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений
Шубін О.В., зареєстрований за адресою: м. Луганськ, кв. Комарова, буд. 28, кв. 4.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської
області викликає Шубіна Олександра Васильовича у підготовче судове засідання, яке
відбудеться 14 вересня 2016 року о 12.30 год. у залі судових засідань Сватівського
районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Гашинського
М. А., суддів: Половинки В. О., Пчолкіна С. А.

Суддя М. А. Гашинський

Інформація щодо здійснення спеціального судового провадження 
та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської області 21 червня 2016 року по-
становлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження відносно Литвина
Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримінальним провадженням
№ 426/351/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області
викликає обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійовича, який зареєстрований та проживає за
адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214, у підготовче судове
засідання, яке буде проводитися в порядку спеціального судового провадження та відбудеться
14 вересня 2016 року об 11.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійовича в судове засідання, судовий
розгляд буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Половинки В. О.,
суддів: Пчолкіна С. А., Гашинського М. А.

Суддя В. О. Половинка

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні спеціального
судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської області знаходиться кримінальне
провадження № 426/342/2016-к стосовно Іванушкіна Сергія Сергійовича, 12.05.1965 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, 
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне досудове розслідування в по-
рядку, передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Іванушкін Сергій Сергійович,
зареєстрований за адресою: Луганська область, смт Станиця Луганська, вул. Шевченка, 
б. 96.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області
викликає Іванушкіна Сергія Сергійовича у підготовче судове засідання, яке розглядатиметься
в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 13 вересня 2016 року о 09.30
годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської області за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючої судді Половинки В. О., суд-
дів: Юрченко C. O., Попової О. М.

Суддя В. О. Половинка

Інформація щодо здійснення спеціального судового провадження 
та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської області 21 червня 2016 року по-
становлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження відносно Дробота
Олександра Миколайовича, 21.04.1960 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину,
передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримінальним провад-
женням 426/18/16-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області
викликає обвинуваченого Дробота Олександра Миколайовича, який проживає за адресою:
Луганська область, м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 75, кв. 50, у підготовче судове засі-
дання, яке буде проводитися в порядку спеціального судового провадження та відбудеться
14 вересня 2016 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Лу-
ганської області за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Дробота Олександра Миколайовича в судове засідання, су-
довий розгляд буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Половинки В. О.,
суддів: Пчолкіна С. А., Гашинського М. А.

Суддя В. О. Половинка

Інформація щодо здійснення спеціального судового провадження 
та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської області 21 червня 2016 року по-
становлено ухвалу про здійснення спеціального судового провадження відносно Пілавова
Маноліса Васильовича, 24.03.1964 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, пе-
редбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України за кримінальним провадженням
№ 426/20/2016-к.

На підставі ст.ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватівський районний суд Луганської області
викликає обвинуваченого Пілавова Маноліса Васильовича, який проживає за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Ліньова, б. 67а, кв. 24, у підготовче судове засідання, яке
буде проводитися в порядку спеціального судового провадження та відбудеться 14 вересня
2016 року о 10.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного суду Луганської об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Пілавова Маноліса Васильовича в судове засідання, судовий
розгляд буде проводитися без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого судді Половинки В. О.,
суддів: Пчолкіна С. А., Гашинського М. А.

Суддя В. О. Половинка

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Гундерич Олега
Павловича про те, що судовий розгляд цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Гундерич Олега Павловича про стягнення заборгованості призначено на 05.09.2016 р. на
10.30 год. У вказаний час відповідачу необхідно з’явитися з паспортом до суду за адресою:
вул. К. Маркса, 18, м. Первомайськ Миколаївської області. У разі неявки відповідача позов
на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя С. О. Сотська

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає в судове засідання на 08 ве-
ресня 2016 року о 10 год. 00 хв. як відповідача Саковського Віктора Геннадійовича по ци-
вільній справі №515/1084/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Саковського Віктора Геннадійовича про стягнення заборгованості.
Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари, Одеська область, 68100.

У разі неявки відповідача у судове засідання, розгляд справи відбудеться за його відсут-
ності.

Суддя Сивоконь Т. І.

15.09.2016 року о 12.00 годині в приміщенні
Новоайдарського районного суду Луганської об-
ласті будуть слухатись цивільні справи
№419/2173/16-ц, №2/419/354/2016, 419/2174/16,
2/419/353/16 за позовом Данільченко Світлани
Олександрівни до Данільченка Сергія Олексан-
дровича про надання дозволу на тимчасовий виїзд
за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька
та стягнення аліментів.

Суддя Л. Д. Добривечір

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ До-
нецької області, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредитними договорами.

Відповідач у справі № 234/3859/16-ц — Москаленко Денис Вікторович,
09.05.1980 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Краматорськ Донецької об-
ласті, вул. Анрі Барбюса, 60, викликається до суду на 09.09.2016 року о 09.00 го-
дині, каб. № 6, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 234/3832/16-ц — Урадовська Наталія Павлівна,
07.11.1961 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Макіївка Донецької області,
м-н Зелений, 46/138, викликається до суду на 09.09.2016р. о 08.00 год., 
каб. № 6, 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 В. К. Демидова

Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає Зубко Інну
Володимирівну (останнє місце проживання: 39200, м. Кобеляки, вул.
Ракетна, 7 Кобеляцького району Полтавської області) як відповідачку
в судове засідання по цивільній справі за позовом ПАТ «Ідея Банк» до
Зубко Інни Володимирівни про звернення стягнення на предмет за-
стави.

Судове засідання відбудеться 22 вересня 2016 року о 10.00 год. у
приміщенні суду за адресою: м. Кобеляки, вул. Шевченка, 16/25, По-
лтавська область.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за
вашої відсутності. Відповідачка зобов’язана повідомити суд про при-
чини неявки в судове засідання.

Суддя Н. М. Рожкова

Білоцерківський міськрайонний суд (09113, м. Біла Церква, вул. Тур-
чанінова, буд. 7, зал судового засідання № 5, суддя Рябченко Л. A.) ви-
кликає в суд відповідача Юрченка Максима Вікторовича по цивільній
справі № 357/6108/16-ц, 2/357/2646/16 за позовом Юрченко Оксани
Сергіївни до Юрченка Максима Вікторовича, останнє відоме місце про-
живання: Донецька обл., м. Кіровське, вул. Миколаївська, 4, кв. 8, на
06.09.2016 року о 14 год. 00 хв.

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

З опублікуванням у пресі оголошення про виклик, відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи згідно з ви-
могами ст. 74 ЦПК України.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Кондратьєвої Антоніни
Вікторівни до Кондратьєва Валентина Миколайовича, Кон-
дратьєвої Олени Романівни, Кондратьєва Миколая Валенти-
новича про визнання особи такою, що втратила право
користування житлом.

Відповідачі Кондратьєв Валентин Миколайович,
20.08.1973 року народження, Кондратьєва Олена Романівна,
22.03.1974 року народження, останнє місце реєстрації: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Льва Толстого, 13, ви-
кликаються на 6 вересня 2016 року о 13.00 год. до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі.

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

Суддя Хоменко Д. Є.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
Донецька область, м.Краматорськ, вул. Маяковського, 21)
розглядає цивільну справу:

за позовною заявою ПАТ «Універсал Банк» до Бікмуха-
медова Ріната Фарітовича, Бікмухамедова Фаріта Газізовича
про стягнення боргу за договором кредиту. На судове засі-
дання по справі, яке призначено на 7 вересня 2016 року на
08:30 годину (каб.№26), викликаються відповідачі:

— Бікмухамедов Рінат Фарітович, 09.05.1985 року народ-
ження, останнє відоме місце його мешкання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Свиридова, буд. 5;

— Бікмухамедов Фаріт Газізович, 25.04.1953 року народ-
ження, останнє відоме місце його мешкання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Свиридова, буд. 5.

Відповідачам пропонується надати до вищевказаної дати
письмові заперечення щодо позову та посилання на докази,
якими вони обґрунтовують. У випадку неприбуття, відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутність. 

Суддя Лутай A. M.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/2780/16-ц за
позовом Пуряєвої Валентини Миколаївни до Комунальної
установи «Станція переливання крові м. Макіївки Донецької
області» про стягнення компенсації заробітної плати у
зв’язку з порушенням строків її виплати та середнього за-
робітку за весь час затримки розрахунку при звільненні.

Відповідач у справі Комунальна установа «Станція пере-
ливання крові м. Макіївки» м. Макіївки Донецької області»,
останнє відоме місце розташування м. Макіївка, вул. Фер-
ганська, буд.12.

Відповідач викликається до суду на 08 год. 00 хв. 08 ве-
ресня 2016 року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(м. Бахмут (Артемівськ) Донецької області, вул. Миру,
5) викликає відповідачів:

— по справі 2/219/2853/2016 відповідача Кара Ерхана,
12.12.1982 р. н., останнє місце проживання та реєстрації:
Донецька область, Бахмутський р-н, смт Миронівське,
вул. 1 Травня, 3-5; по справі Кара Г. М. про позбавлення
батьківських прав на 07.09.2016 р. о 09.30 годину;

— по справі 2/219/3781/2016 відповідача Трифонова
Петра Васильовича, 01.07.1964 р.н., останнє місце про-
живання та реєстрації: Донецька область, м. Бахмут (Ар-
темівськ), пров. Східний, 117, по справі Гончарової Л.І.
про усунення перешкод, на 07.09.2016 р. о 10.00 годині,
до суду, каб. № 309, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглядатися у його відсутності.

Суддя Тверський С. М.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Ледовська Олена Михайлівна, 04.09.1986 року
народження, що зареєстрована за адресою: Донецька область,
м. Донецьк, Київський район, вул. Треньова, б. 5-Б, кв. 33, на
підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, Вам необхідно
з’явитися 08.09.2016, 09.09.2016 у період часу з 09.00 до 18.00
години до кабінету № 511 слідчого управління прокуратури До-
нецької області до слідчого в особливо важливих справах
Шпорта Є. А. за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул.
Університетська, 6, для допиту, вручення письмового повідом-
лення про підозру, та проведення інших слідчих дій у криміналь-
ному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 42016050000000860 від 23.08.2016 за ст. 258-
3 ч. 1 КК України.

Великоновосілківський районний суд Донецької об-
ласті в зв’язку з розглядом цивільної справи 220/1565/16-ц
(провадження 2/220/562/16) за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Васильєвої Олени Миколаївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором
повідомляє, що судове засідання призначено на 
07.09.2016 р. на 08 год. 30 хв. в приміщенні суду за ад-
ресою: Донецька область, Великоновосілківський район,
смт Велика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина
О. М. Суд викликає як відповідача Васильєву Олену Ми-
колаївну. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки від-
повідача в судове засідання справа буде розглянута за
його відсутності.

Великоновосілківський районний суд Донецької об-
ласті в зв’язку з розглядом цивільної справи 220/1526/16-ц
(провадження 2/220/554/16) за позовом Ольмезової Ан-
тоніни Олександрівни, Ольмезова Степана Федоровича
до Ольмезова Федора Степановича про визнання особи
такою, що втратила право користування житлом, пові-
домляє, що судове засідання призначено на 09.09.2016
р. на 11 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, Великоновосілківський район, смт Ве-
лика Новосілка, вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О. М.
Суд викликає як відповідача Ольмезова Федора Степа-
новича. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки від-
повідача в судове засідання справа буде розглянута за
його відсутності.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Гильванова Нурія Загирівна, 28.03.1982 року на-
родження, що зареєстрована за адресою: Донецька область, 
м. Харцизськ, вул. Зарічна, б. 252, кв. 29, на підставі ст.ст. 133,
135, 290, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися
08.09.2016, 09.09.2016 у період часу з 09.00 до 18.00 години до
кабінету № 511 слідчого управління прокуратури Донецької об-
ласті до слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є. А. за
адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська,
6, для допиту, вручення письмового повідомлення про підозру,
та проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні,
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №
42016050000000857 від 23.08.2016 за ст. 258-3 ч. 1 КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрювана Гуляєва Марія Миколаївна, 12.11.1980 року на-
родження, що зареєстрована за адресою: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Леніна, б. 32, кв. 52, на підставі ст.ст. 133, 135,
290, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 08.09.2016,
09.09.2016 у період часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету 
№ 511 слідчого управління прокуратури Донецької області до
слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є. А. за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університетська, 6, для до-
питу, вручення письмового повідомлення про підозру, та прове-
дення інших слідчих дій у кримінальному провадженні,
внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 
№ 42016050000000858 від 23.08.2016 за ст. 258-3 ч. 1 КК Ук-
раїни.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (місто Маріуполь, проспект Перемоги, 6) роз-
глядає справу за позовом Воробйова Федора
Васильовича до Воробйова Олександра Федоровича,
третя особа — ПП «Альянс-Гіс» про визнання особи
такою, що втратила право користування житлом.

Відповідач по справі Воробйов Олександр Федо-
рович викликається на 7 вересня 2016 року на 
10-30 годину до Орджонікідзевського районного
суду міста Маріуполя Донецької області для участі у
розгляді справи по суті.

Суддя Щербіна А. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Топал Марини Сергіївни до Топал Дмитра
Андрійовича про стягнення аліментів на дитину.

Відповідач по справі Топал Дмитро Андрійович,
04.09.1992 р.н., останнє місце проживання: м. Барвенково
Харківської області, вул. Ватутіна, 14, викликається на 9 ве-
ресня 2016 року на 9-00 годину, каб. № 6, для участі у роз-
гляді справи (№ 234/8865/16-ц) по суті.

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

Суддя Демидова В. К.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/2666/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Рудай С. М. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Рудай Сергій Миколайо-
вич, 28 травня 1970 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Краматорськ, вул. Піщаного, буд. 5,
кв. 35, викликається до суду на 09 год. 30 хв. 7 вересня 2016
року (корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Великоновосілківський районний суд Донецької об-
ласті в зв’язку з розглядом цивільної справи 220/1348/16-ц
(провадження 2/220/495/16) за позовом ПАТ КБ «Альфа
Банк» до Ольмезова Федора Степановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором повідомляє, що
судове засідання призначено на 06.09.2016 р. на 10.00
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область,
Великоновосілківський район, смт Велика Новосілка,
вул. Фонтанна, 21. Суддя Якішина О. М. Суд викликає як
відповідача Ольмезова Федора Степановича. Явка до
суду є обов’язковою. В разі неявки відповідача в судове
засідання справа буде розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ «ОТП Банк» до Ленко Сергія Миколайо-
вича, Ленко Олександра Сергійовича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач по справі Ленко Сергій Миколайович, 18 липня
1950 року народження, мешкає: м. Єнакієве, вул. Якира, 79, та
Ленко Олександр Сергійович, 08.12.1984 року народження, меш-
кає: м. Єнакієве, вул. Нестерова, 30/34, викликається на
08.09.2016 року на 09 год. 00 хв. до суду, кабінет №312, для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачів вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їх відсутність.

Суддя Погрібна Н. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова,
39 а) розглядає цивільну справу за позовом Чурпіти
Ярослава Станіславовича до Чурпіти Ольги Сергіївни про
розірвання шлюбу.

Відповідач Чурпіта Ольга Сергіївна викликається на 
6 вересня 2016 року на 14:00 годину 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 повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність. 

Суддя Здоровиця О. В.

Волноваський районний суд Донецької області (ад-
реса: 85700, м. Волноваха, вул. Юбілейна, 29, Донецької
області) розглядає кримінальне провадження
221/3495/16-к за обвинуваченням Береста Валерія Гри-
горовича за ст. 258-3 ч. 1, 263 ч. 1 КК України. Обвину-
вачений Берест Валерій Григорович, 25.04.1965 року
народження, останнє відоме місце проживання: м. До-
нецьк Донецької області, вул. Горна, буд. 2, кв.67, ви-
кликається до суду на 09.30 год. 06 вересня 2016 року
для участі у підготовчому судовому засіданні. Копію ух-
вали суду про призначення підготовчого судового засі-
дання надіслано захиснику. 

Суддя О. С. Овчиннікова
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Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приват-
банк», ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгова-
ності у судові засідання, які відбудуться: 

12.09.2016 р. на 15-00 (резервне судове засі-
дання 16.09.2016 р. на 14-00)

Міц Ірина Михайлівна
12.09.2016 р. на 15-20 (резервне судове засі-

дання 16.09.2016 р. на 15-00)
Комаров Антон Ігорович
12.09.2016 р. на 15-40 (резервне судове засі-

дання 16.09.2016 р. на 16-00)
Галкина Марія Венедиктівна

Суддя Бондар Ю. О.
12.09.2016 р. на 14-30 (резервне судове засі-

дання 21.09.2016 р. на 08-30)
Бєрлєва Ольга Олександрівна
12.09.2016 р. на 14-50 (резервне судове засі-

дання 21.09.2016 р. на 08-00)
Шкіль Сергій Федорович

Суддя Стеценко О. С. 
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої

участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі

по справах вважаються належним чином повідом-
леними про час, день та місце проведення судового
засідання.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропет-
ровської області (суддя Боженко Л. В.) викликає в
судове засідання відповідачів по цивільних справах
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» про стягнення заборгованості.

Ємельянову Людмилу Миколаївну (185/4670/16-ц).
Судове засідання призначене на 05 жовтня 2016
року о 15-00 год. за адресою: м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

Корнева Максима Миколайовича (185/4672/16-ц).
Судове засідання призначене на 05 жовтня 2016
року о 15-00 год. за адресою: м. Павлоград, вул.
Дніпровська, 135, каб. 203.

Бабенка Олександра Володимировича
(185/4925/16-ц). Судове засідання призначене на 13
жовтня 2016 року о 14-30 год. за адресою: м. Па-
влоград, вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

Бондареву Анну Миколаївну (185/4956/16-ц). Су-
дове засідання призначене на 13 жовтня 2016 року
о 14-30 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпров-
ська, 135, каб. 203.

Торбенка Ігоря Олександровича (185/4650/16-ц).
Судове засідання призначене на 05 жовтня 2016
року о 15-30 год. за адресою: м. Павлоград, 
вул. Дніпровська, 135, каб. 203.

У разі неявки відповідача у судове засідання
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути
розглянута за його відсутністю.

Тарутинський районний суд Одеської області по-
відомляє Вербицького Олександра Костянтиновича
як відповідача, що судове засідання по цивільній
справі за позовом Вербицької Наталі Степанівни до
Вербицького Олександра Костянтиновича з залучен-
ням третьої особи - Орган опіки та піклування Тару-
тинської РДА, про надання дозволу на виїзд за
кордон неповнолітньої дитини без згоди батька, від-
будеться в приміщенні суду (Одеська область, Тару-
тинський район, смт Тарутине, вул. Красна, 235, 
каб. № 6) під головуванням судді Козирєва М. В. 16
вересня 2016 р. о 12 год. 00 хв.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 12 вересня 2016 року за ад-
ресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157,
корп.2, каб. 19, як відповідачів по справах за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приват Банк» про стягнення заборгованості:

Кірсанову Людмилу Олександрівну, 86113, м. Ма-
кіївка, сел. Свердлова, вул. Таймирська, 21 — 08-00;

Мільшину Надію Михайлівну, 86100, м. Макіївка,
сел. Східний, 5/107 — 08-20; 

Науменко Юрія Миколайовича, 86119, м. Макіївка,
вул. Руднєва, 9/69 — 08-40; 

Залуніна Валерія Миколайовича, 86147, м. Макі-
ївка, квар. Квардійський, 11/89 — 09-00; 

Волкову Наталію Володимирівну, 86107, м. Макі-
ївка, м-н Калінінський, 7/105 — 09-20; 

Лолаєву Людмилу Олексіївну, 86128, м. Макіївка,
мкр-н Сонячний, 10/144 — 09-40; 

Круглікову Олену Миколаївну, 84700, м. Дебаль-
цеве, вул. Польова, 77 — 10-00; 

Удовиченко Людмилу Анатоліївну, 86134, м. Ма-
кіївка, с. Крупської, вул. Макаренка, 34/42 — 10.20;

Базеко Олександра Володимировича, 86196, 
м. Макіївка, вул. Леніна, 71/32 — 10-40; 

Ноздрину Наталію Володимирівну, 86139, м. Ма-
кіївка, кв. Шахтарський, 15/96 — 11-00; 

Білецького Станіслава Болеславовича, 86138, 
м. Макіївка, вул. Кальміуська, 159 — 11-20.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази на їх підтвердження.

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/3064/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Черкун Т. М. про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі - Черкун Тетяна Михайлівна, 10.05.1966 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, пер. Тановий - 2 , викликається до суду на
09 год. 40 хв. 09 вересня 2016 року (корп. №2, каб. №21)
для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу 
№233/2980/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Боросевич Ю. К. про стягнення заборгованості. Відпові-
дач у справі Боросевич Юрій Казимирович, 22.11.1972
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, м-н Сонячний, буд, 9-1, викликається
до суду на 09 год. 50 хв. 09 вересня 2016 року (корп. №2,
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/2947/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Катрук Н. В. про стягнення заборгованості. Відповідач у
справі Катрук Наталія Вікторівна, 08.11.1976 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Руднєва, буд. 14-39, викликається до
суду на 10 год. 00 хв. 09 вересня 2016 року (корп. №2,
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідачі по-
винні повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за їх відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/3085/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Лембей А. О. про стягнення заборго-
ваності. Відповідач у справі Лембей Ангеліна Олександрівна,
27.02.1957 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Богдана Хмельницького, 38-74, ви-
кликається до суду на 09 год. 00 хв. 09 вересня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/3083/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Сполітак О. І. про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі - Сполітак Олександр Ігорович,
29.05.1986 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, с. Комсомольський, вул. Фабріціуса, буд.
17-6, викликається до суду на 09 год. 10 хв. 09 вересня 2016
року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/3089/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Комарова Д. С. про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі Комаров Дмитро Сергійович,
09.02.1978 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, сел. Крупської, вул. Авдіївська, буд. 96,
викликається до суду на 09 год. 20 хв. 09 вересня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/3075/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Вояковської А. А. про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі Вояковська Анастасія Ана-
толіївна, 19.01.1980 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, сел. Крупської, вул. Давиденка,
буд. 148-3, викликається до суду на 09 год. 30 хв. 09 вересня
2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області по кримінальній справі № 185/5100/16-к за
обвинуваченням Колоса Володимира Анатолійовича у
вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК Ук-
раїни, викликає обвинуваченого Колоса Володимира
Анатолійовича в підготовче судове засідання, яке при-
значене на 12 вересня 2016 року о 15.00 год. та яке буде
проводитися головуючим суддею Косюк А. П. в режимі
відеоконференції між Павлоградським міськрайонним
судом, який знаходиться за адресою: Дніпропетровська
область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, та Жов-
тневим районним судом м. Маріуполя, який знаходиться
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр-т Ме-
талургів, 31.

Після опублікування оголошення в пресі обвинуваче-
ний вважається повідомленим про дату, час та місце
розгляду справи. У разі неявки обвинуваченого справу
буде розглянуто за його відсутності.

Адміністративною колегією Полтавського обласного терито-
ріального відділення Антимонопольного комітету України при-
йняті рішення про порушення законодавства про захист
економічної конкуренції в діях Товариства з обмеженою відпо-
відальністю «Промзахист 1» (код ЄДРПОУ 33055465) та Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Ідеал» (код ЄДРПОУ
20017735), а саме:

- рішення від 09.06.16 № 02/54-рш у справі № 02-01-50/25-
2016;

- рішення від 09.06.16 № 02/55-рш у справі № 02-01-50/26-
2016;

- рішення від 09.06.16 № 02/56-рш у справі № 02-01-50/27-
2016;

- рішення від 09.06.16 № 02/57-рш у справі № 02-01-50/28-
2016.

У зв’язку з неможливістю вручити рішення відповідачу у
справах - Товариству з обмеженою відповідальністю «Промза-
хист 1», з повним текстом зазначених рішень можна ознайоми-
тися в Полтавському обласному територіальному відділенні за
адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, кім. 320.

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області
викликає Мідяного Сергія Тимофійовича, 11.02.1962
р.н., зареєстрованого смт.Браїлів, І пров. Радгоспний 4,
Жмеринського району Вінницької області, в судове за-
сідання як відповідача у цивільній справі № 130/1592/16-ц,
за позовом Мідяної Ірини Сергіївни до Мідяного Сергія
Тимофійовича (третя особа, що не заявляє самостійних
вимог на предмет спору на стороні позивача - Браїлів-
ська селищна рада Жмеринського району Вінницької об-
ласті) про визнання особи такою, що втратила право на
користування жилим приміщенням, яке відбудеться об
11 год. 20.09.2016 року за адресою: м. Жмеринка, вул.
Образцова 6, Вінницька область.

У разі неявки відповідача Мідяного Сергія Тимофійо-
вича у судове засідання, справу буде розглянуто за його
відсутності за наявними у справі доказами. Про причини
неявки необхідно повідомити суд.

Суддя Камінський В. П.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області знаходиться цивільна справа 
№ 2/243/3528/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Марєхішвілі А. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 08.09.2016 року о
13.00 год. (додаткова дата - 12.09.2016 року о 08.00 год.)
у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Марєхішвілі Алєксандрє, остання ві-
дома адреса мешкання: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Адміралтейська, 10/2, обов’язкова. У разі неявки
відповідача справу буде розглянуто без його участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення
проти позову та докази. При собі мати документ, що по-
свідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

Полтавський районний суд Полтавської області,
відповідно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викликає
Супрун Ларису Радославівну (останнє відоме місце
проживання: Полтавська область, Полтавський р-н,
с. Івашки, вул. Калинова (Жовтнева), 65) у судове
засідання як відповідачку по цивільній справі 
№ 545/1756/16-ц за позовом ПАТ Акціонерний банк
«Експрес-Банк» до Супрун Лариси Радославівни про
стягнення боргу.

Судове засідання відбудеться 20 вересня 2016
року о 10.00 год. у приміщенні Полтавського район-
ного суду за адресою: м. Полтава, вул. Європейська,
154-А, суддя Путря О. Г.

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

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області
(суддя Врона А. О.) викликає в судове засідання, призначене на 12 ве-
ресня 2016 року за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб.
309, у справі за позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості, як відповідачів: Живаловича Вла-
дислава Юрійовича, останнє відоме місце проживання: вул.
Університетська, буд. 118, кв. 43, м. Донецьк. Судове засідання при-
значене о 09.20 год.; Сополь Яну Юріївну, Сополя Сергія Вікторовича,
останнє відоме місце проживання - вул. Чапаєва, 9, гурт., м. Донецьк.
Судове засідання призначене о 09.30 год.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно з вимо-
гами ЦПК України, може бути розглянута за їхньою відсутністю.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Тітченка Віталія Ігоровича, Вороніної Тетяни Олексан-
дрівни, Кучеряєва Володимира Вікторовича, Москаленка Дмитра Сергійо-
вича, Індик Інни Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справах викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 313), для участі у розгляді справ по суті: Тітченко
Віталій Ігорович, 03.08.1982 р.н. (який мешкає: Донецька область, м. Бахмут,
пров. Східний, 83, місце реєстрації невідоме) викликається на 12 вересня
2016 року о 14 годині 00 хвилин, Вороніна Тетяна Олександрівна, 21.04.1957
р.н. (яка мешкає: Донецька область, Бахмутська міськрада, м. Соледар, вул.
Космонавтів, 21, місце реєстрації невідомо) викликається на 12 вересня
2016 року о 13 годині 50 хвилин, Кучеряєв Володимир Вікторович,
25.10.1969 р.н. (який мешкає: Донецька область, м. Бахмут, вул. Василя Пер-
шина, 11/19, місце реєстрації невідоме) викликається на 12 вересня 2016
року о 14 годині 10 хвилин, Москаленко Дмитро Сергійович, 15.04.1989 р.н.
(який мешкає: Донецька область, м. Сіверськ, Бахмутський р-н, вул. Колес-
никова, 13/7, місце реєстрації невідоме) викликається на 12 вересня 2016
року о 14 годині 20 хвилин, Індик Інна Анатоліївна, 08.01.1969 р.н. (яка меш-
кає: Донецька область, м. Юнокомунарівськ Єнакіївської м/ради, вул. Ілліча,
31/59, місце реєстрації невідоме) викликається на 12 вересня 2016 року о
14 годині 30 хвилин до суду, кабінет № 313, для участі у розгляді справ по
суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину
неявки, інакше справи будуть розглянуті в їхню відсутність.

Суддя Радченко Л. А.

Біловодський районний суд Луганської області викликає як відповідача
ТОВ «Свердловський машинобудівельний завод» для участі в цивільних
справах про стягнення заборгованості по заробітній платі, які відбудуться:

13 вересня 2016 року за позовом Лянного Володимира Миколайовича о
14.00 годині; за позовом Бондаренко Ганни Михайлівни о 14.30 годині; за
позовом Репалова Геннадія Петровича о 15.00 годині.

14 вересня 2016 року за позовом Вдовченка Віталія Анатолійовича о 14.00
годині; за позовом Рязанової Надії Анатоліївни о 14.30 годині; за позовом
Шеренкова Олександра Сергійовича о 15.00 годині; за позовом Моргачова
Сергія Миколайовича о 16.00 годині.

15 вересня 2016 року за позовом Батигіної Лариси Леонідівни о 13.00 го-
дині; за позовом Синиці Віталія Євгенійовича о 13.30 годині; за позовом На-
конечного Богдана Петровича о 14.00 годині; за позовом Мякинченка
Валерія Вікторовича о 14.30 годині.

16 вересня 2016 року за позовом Осокіної Світлани Анатоліївни о 13.00
годині; за позовом Феденка Миколи Олександровича о 13.30 годині; за по-
зовом Кубицького Кирила Вікторовича о 14.00 годині; за позовом Боженка
Сергія Геннадійовича о 14.30 годині; за позовом Канінець Любові Анатолі-
ївни о 15.00 годині; за позовом Безсмертного Олексія Олексійовича о 16.30
годині.

19 вересня 2016 року за позовом Кулікової Жанни Миколаївни о 14.00
годині; за позовом Кондратенка Олександра Петровича о 14.30 годині; за
позовом Бойка Андрія Андрійовича о 15.00 годині в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін, вони вважаються по-
відомленими про час та місце слухання справ.

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

Суддя В. А. Карягіна

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька 
область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає цивільну справу 
№ 219/6480/16-ц; 2/219/3231/2016 за позовною заявою Публічного акціо-
нерного товариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Люшиної Ва-
лентини Михайлівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка по справі: Люшина Валентина Михайлівна (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Брай-
ляна, буд. 24, кв. 10) викликається 8 вересня 2016 року на 08 годину 10 хви-
лин 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.

Коропський районний суд Чернігівської області 
(вул. Кибальчича, 12, смт Короп Чернігівської області,
16200) викликає в судове засідання на 08.00 годину 12
вересня 2016 року Ващенка Юрія Миколайовича, ос-
таннє відоме місце проживання: с. Атюша, Коропський
район, Чернігівська область, вул. Перемоги, 43, як відпові-
дача по цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційний банк «Приватбанк» до
Ващенка Юрія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача,
суд відповідно до вимог ст. 169 ЦПК України, справу роз-
глядатиме за наявними матеріалами в заочному порядку
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Т. П. Корзюк

Цюрупинський районний суд Херсонської області
викликає відповідача Льогкого Олександра Володи-
мировича на 20.09.2016 року о 09.30 год. у справі за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Льогкого Олек-
сандра Володимировича про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цю-
рупинського районного суду Херсонської області за
адресою: вул. Поштова, 48, м. Цюрупинськ.

У разі неявки в судове засідання відповідача,
справу буде розглянуто за його відсутності за наяв-
ними в ній доказами.

Суддя С. П. Савчак

Подільський районний суд м. Києва повідомляє
Гузіна Олександра Ігоровича, який зареєстрований
за адресою: м. Київ, вул. Полкова, буд. 55, кв. 206,
що судове засідання по справі 758/6189/16-ц за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«ОТП Факторинг Україна» до Гузіна Олександра Іго-
ровича про стягнення заборгованості, відбудеться 3
листопада 2016 р. о 12 год. 30 хв. у приміщенні суду
(м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. № 8) під головуванням
судді Зарицької Ю. Л. Ваша явка або явка вашого
представника обов’язкова. В разі вашої або вашого
представника неявки буде постановлено рішення.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Костенка Володимира Борисовича як від-
повідача по цивільній справі № 319/794/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства
«Державний ощадний банк України» до Костенка
Володимира Борисовича про стягнення заборгова-
ності, яку призначено до розгляду на 19 вересня
2016 року о 09.00 годині в приміщенні суду за адре-
сою: Запорізька область, смт Куйбишеве, вул. Ле-
ніна, 26а.

Суддя Солодовніков Р. С.
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оголошення
ПОВІСТКА

Підозрюваний(на) 

відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 06 вересня2016 року
з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочин-
ності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної про-
куратури України Атаманчука А.М. у кабінет №728 за адресою: бульвар Лесі Українки
26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-83) для проведення допиту за його(її) участі як підозрю-
ваного(ої) у кримінальному провадженні №42015000000001289 від 26.06.2015  за оз-
наками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 06 вересня 2016 року
з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого відділу управління
з питань представництва інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочин-
ності та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим Генеральної про-
куратури України Атаманчука А. М. у кабінет №728 за адресою: бульвар Лесі Українки
26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-98) для проведення допиту за його(її) участі як підозрю-
ваного(ої) у кримінальному провадженні №42016000000002132 від 17.08.2016 за оз-
наками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші по-

дібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відряд-

ження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лікуванням

або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна за-

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

Стаття 139. Наслідкинеприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач,

представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у вста-
новленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отри-
мання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не
з’явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на
нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної
заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2
розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді,
суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обви-
нуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену
законом.

{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого

судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрю-
ваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний роз-
шук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи
спеціального судового провадження.

Старший слідчий в ОВС управлінням з питань представництва
інтересів громадянина або держави в суді, протидії злочинності 
та корупції на тимчасово окупованій території півострова Крим 
Генеральної прокуратури України                                       А. Атаманчук

Заводський районний суд м. Миколаєва ПОВТОРНО викликає в су-
дове засідання відповідача в судове засідання за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Заяць Сергія Олександровича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором на 04.10.2016 р. о 14.00 год. в каб.
17 Заводського районного суду м. Миколаєва по вул. Радісна, 3.

Після публікації оголошення відповідач вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у разі його неявки позов може бути
розглянуто за його відсутності.

Суддя С. В. Щербина

Запорізький районний суд Запорізької області викликає у судове
засідання, яке відбудеться 4 жовтня 2016 року о 10.00 годині в при-
міщенні Запорізького районного суду Запорізької області за адресою:
м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 10, Лях Сергія Сергійовича: Запорізька
обл., Запорізький р-н, с. Григорівка, вул. 40 років Перемоги, буд. 6,
кв. 14, як відповідача по цивільній справі № 317/2361/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лях Сергія Сергійовича про стягнення за-
боргованості. 

Суддя Громова І. Б.

Ліквідатор ПІІ ТОВ «УІНДЕНЕРГО ЛТД» (код ЄДРПОУ
14334503, юридична адреса: 04205, м. Київ, пр-т Оболонський, буд. 23-А)
Коваль І.В., що діє на підставі ухвали господарського суду м. Києва у справі
№15/64-б від 11.04.2016 року, проводить конкурс для визначення канди-
датури організатора аукціону з продажу майна банкрута.

Пропозиції щодо порядку, умов та строків проведення аукціону, суми
винагороди, інформація щодо досвіду роботи з проведення аукціонів, на-
явність документів на здійснення діяльності тощо приймають за адресою:
02095, Київ-95, вул. Срібнокільська, буд. 24, а/с 70, в строк до 10.09.2016.

Довідки за телефоном: (096)-782-62-21.

Державне агентство резерву України оголошує аукціон 
з реалізації зерна.

Аукціон відбудеться 30 вересня 2016 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за проведення аукціону:

Одінцова Л. А. (044-235-17-42), Шкляр Л.П. (044-234-82-79).
Детальна інформація про умови проведення аукціону розміщена на

офіційному веб-сайті Держрезерву України —
www.gosrezerv.gov.ua.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд. 39а) розглядає
цивільну справу № 227/3186/16-ц за позовом Діденка Олександра
Геннадійовича до Діденко Юлії Михайлівни про розірвання шлюбу.

Відповідачка Діденко Юлія Михайлівна, останнє відоме місцезна-
ходження: м. Зугрес, вул. Алехновича, 84, викликається 14 вересня
2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 12, за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Бан-
кова, 39А, як відповідачка для участі у розгляді справи.

Суддя С. А. Притуляк

Жашківський районний суд Черкаської області викликає в судове засідання як
відповідача по цивільній справі за позовом Давлатової Лілії Сергіївни до Давлатова
Бекзода Жумаєвича про визнання особи такою, яка втратила право користування
житловим приміщенням та зняття з реєстраційного обліку, Давлатова Бекзода Жу-
маєвича, 12.01.1989 року народження, місце проживання невідоме, місце реєстрації:
вул. Перемоги, 34а, к. 22, м. Жашків Черкаської області.

Судове засідання відбудеться 7 вересня 2016 року о 09 год. 30 хв. у залі судових
засідань Жашківського районного суду Черкаської області за адресою: вул. Благо-
вісна, 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

Києво-Святошинський районний суд Київської області повідомляє
відповідача Пущика Євгена Васильовича, що розгляд цивільної
справи за позовом Прокопчук Наталії Василівни до Пущика Євгена
Васильовича про стягнення аліментів, відбудеться об 11 год. 00 хв. 9
вересня 2016 року в приміщенні Києво-Святошинського районного
суду Київської області за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

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

Суддя А. Я. Волчко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільну справу за позовом Матвєєвої Світлани Ва-
лентинівни до Гомозової Зінаїди Григорівни про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Відповідачка по справі Гомозова Зінаїда Григорівна, яка зареєстрована за адресою:
Донецька область, м. Святогірськ, вул. Островського, б. 54, кв. 34, викликається на
08.00 годину 7 вересня 2016 року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У ви-
падку неприбуття відповідачка повинна повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя І. О. Сидоренко

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну справу за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Панфілова Богдана Сергійовича про звернення
стягнення на предмет застави. Відповідач, місце проживання якого
невідомо, викликається на 28.09.2016 року о 14.00 год. до суду, 
каб. №3, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Літовка В. В.

Дарницький районний суд м. Києва викликає Бездушного Сергія Васильовича,
14.04.1957 р.н., як відповідача в судове засідання у цивільній справі за позовом Пе-
репічай Наталії Василівни, яка діє в інтересах недієздатної Перепічай Юлії Валеріївни
до Бездушного Сергія Васильовича, третя особа, яка не заявляє самостійних вимог
на предмет спору - Орган опіки та піклування Дніпровської районної у м. Києві дер-
жавної адміністрації, про усунення перешкод у користуванні майном шляхом звіль-
нення житлового приміщення, яке відбудеться в суді м. Києва 17 листопада 2016 року
о 15 год. 00 хв. за адресою: вул. Кошиця, 5-А, каб. 120. З опублікуванням оголошення
Бездушний Сергій Васильович, 14.04.1957 р.н., вважається повідомленим про дату
та час судового засідання. При собі необхідно мати паспорт. У разі неявки судове за-
сідання буде проведено за відсутності відповідача.

Суддя Каліушко Ф. А.

Щорський районний суд Чернігівської області викликає як відпо-
відача Реуту Вадима Петровича (останнє відоме місцезнаходження:
15200, Чернігівська область, вул. 30 років Перемоги, буд. 35, кв. 5,
м. Щорс (Сновськ), по цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Реути Вадима Петровича про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 16 вересня 2016 року на 10.00 год. у
приміщенні суду за адресою: м. Сновськ, 30 років Перемоги, 37 б.

Суддя Шаповал З. О.

Новодністровський міський суд Чернівецької області повідомляє відповідача За-
городнюка Віталія Анатолійовича, останнє місце реєстрації за адресою: вул. Лісова,
26, м. Новодністровськ Чернівецької області, що 15 вересня 2016 року о 09 годині 00
хвилин у залі судового засідання № 1 Новодністровського міського суду Чернівецької
області за адресою: м. Новодністровськ, м-н Сонячний, буд. 24, відбудеться судовий
розгляд цивільної справи №719/131/16-ц за позовом представника позивача Фортуни
Г. Г. в інтересах позивача Тівіліка С. В. до Загороднюка В. А. про стягнення заборго-
ваності за договором позики.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опублікування оголошення в пресі відпо-
відач Загороднюк В.А. вважається повідомленим про час і місце розгляду справи.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за його відсутності.
Суддя О. В. Луців

Щорський районний суд Чернігівської області викликає як відпо-
відача Савосту Неллі Іванівну (останнє відоме місцезнаходження:
15200, Чернігівська область, вул. Свободи (колишня вулиця Черво-
ноармійська), буд. 112, кв. 1, м. Сновськ (Щорс), по цивільній справі
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» до Савости Неллі Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 16 вересня 2016 року об 11.00 год. 
у приміщенні суду за адресою: м. Сновськ, вул. 30 років Перемоги,
37 б.

Суддя Шаповал З. О.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання Щербакова Анатолія Валерійовича як відповідача в цивіль-
ній справі № 328/2546/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» в особі представника
позивача Сафір Федора Олеговича до Щербакова Анатолія Валерійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове
засідання відбудеться 16 вересня 2016 року об 11.00 годині в примі-
щенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою:
Запорізька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання Грінька Сергія Григоровича як відповідача в цивільній
справі № 328/2780/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» в особі представника пози-
вача Сафір Федора Олеговича до Грінька Сергія Григоровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання
відбудеться 16 вересня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні Ток-
мацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання Маленко Оксану Вікторівну як відповідачку в цивільній
справі № 328/2699/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приватбанк» в особі представника пози-
вача Сафір Федора Олеговича до Маленко Оксани Вікторівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Судове засідання
відбудеться 16 вересня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Ток-
мацького районного суду Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Андрущенко О. Ю.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє відповідача
Шибко Світлану Борисівну, яка була зареєстрована за адресою: пр. Правди,
буд. 106. кв. 123, м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська область, 49000, що
по цивільній справі за апеляційною скаргою Публічного акціонерного това-
риства Комерційний Банк «ПриватБанк» на заочне рішення Індустріального
районного суду м. Дніпропетровська від 22 квітня 2015 року по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк
«ПриватБанк» до Шибко Світлани Борисівни про стягнення заборгованості
оголошено перерву в апеляційному суді Дпіпропетровської області (м. Дніп-
ропетровськ, вул. Харківська, 13) до 11 год. 30 хв. 17 вересня 2016 року.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа буде розглянута за
їх відсутності.

Суддя І. Ю. Ткаченко

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою: м. Він-

ниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40, 17 жовтня 2016 року
о 14.30 годині відбудеться підготовче судове засідання у кримінальному провад-
женні за обвинуваченням Антоновича Анатолія Анатолійовича, 28 березня 1972
року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1
ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений Ан-
тонович Анатолій Анатолійович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А.,
суддів Овсюка Є. М., Курбатової І. Л.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40, 17 жовтня
2016 року о 15.00 годині відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Мартинчука Сергія Михайловича,
17 вересня 1980 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений
Мартинчук Сергій Михайлович та захисник Прицюк Вадим Анатолійович.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А.,
суддів Овсюка Є. М., Курбатової І. Л.

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно до ч.9 ст.74 ЦПК Ук-
раїни викликає Ромашка Андрія Олеговича, 8 листопада 1985 року народження,
уродженця м.Кролевець Сумської області, останнє відоме місце реєстрації: пр.
Миру, буд. 3, кв. 59, місто Кролевець Сумської області, як відповідача по справі
№579/1231/16-ц, пров.№2/579/304/16 за позовом публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Ромашка Андрія Олеговича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до попереднього судового засідання на 12 вересня 2016
року о 09 годині 00 хвилин та до розгляду на 12 вересня 2016 року о 9 годині 15
хвилин у м.Кролевець Сумської області, вул.Франка. 13.

Суд пропонує Ромашку А. О. подати письмові пояснення та всі наявні докази
по справі. У випадку неявки відповідача в судове засідання це оголошення вва-
жається належним повідомленням, і справа буде розглянута за відсутності Ро-
машка А. О.

Суддя О. В. Бєгунова

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40, 17 жовтня
2016 року о 14.45 годині відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Ніколаєнка Олега Миколайовича,
30 липня 1972 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень,
передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений
Ніколаєнко Олег Миколайович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

Явка учасників процесу обов’язкова. В разі неможливості з’явитися до
суду просимо повідомити про причини неможливості прибуття в судове за-
сідання.

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А.,
суддів Овсюка Є. М., Курбатової І. Л.

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що за адресою:

м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, у залі судових засідань №40, 17 жовтня
2016 року о 09.30 годині відбудеться підготовче судове засідання у кримі-
нальному провадженні за обвинуваченням Євтодія Андрія Вікторовича, 1
січня 1983 року народження, у вчиненні кримінальних правопорушень, пе-
редбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликаються сторона обвинувачення: обвинувачений
Євтодій Андрій Вікторович та захисник Берегович Оксана Олександрівна.

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

Справу розглядає колегія суддів у складі головуючого судді Каленяка Р. А.,
суддів Овсюка Є. М., Сичука М. М.

 
 

 
Бондаренко Анатолій 
Анатолійович 

22.02.1974 вул. Кірова, 19,  
смт Чорноморське, АР Крим 

Абеляшев Олександр Віталійович 14.09.1978 вул. М. Залки, 7в, кв. 17, 
м. Сімферополь, АР Крим 

Ізотенко Денис Олександрович 12.11.1981 АР Крим, м. Алушта,  
вул. Леніна, 23    

Гонтар Віктор Іванович 03.10.1962 вул. Героїв Бресту, 53а, кв. 9, 
м. Севастополь 

Кузнєцова Олена Олександрівна 09.05.1968 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь, 
АР Крим 

Янін Ігор Альбертович 15.10.1966 АР Крим, м. Бахчисарай, 
вул. Кооперативна, 1 

Ісроілова Венера Улугбеківна 01.01.1978 вул. Шкільна, 4, м. Армянськ,  
АР Крим 

Кірюхіна Марина Анатоліївна 28.04.1963 вул. Павленка, 2,  
м. Сімферополь, АР Крим 

Крючков Ігор Ігорович 31.07.1974 вул. Павленка, 2,  
м. Сімферополь, АР Крим 

Левченко Валерій Павлович 05.03.1961 вул. Нестерова, 29, кв. 19,  
м. Керч, АР Крим 

Кунцов Володимир 
Олександрович 

04.11.1951 вул. Павленка, 2,  
м. Сімферополь, АР Крим 

Нікіщенко Марина Ігорівна 09.04.1983 вул. Приморська, 26, с. Углове, 
Бахчисарайського району,  
АР Крим 

Томащак Альберт Степанович 10.04.1973 вул. К. Маркса, 17,  
м. Сімферополь, АР Крим 

Євдокимов Ігор В’ячеславович 15.10.1979 вул. Суворова, 21, м. Севастополь 
Проценко Олександра Іванівна 24.01.1976 вул. Суворова, 21, м. Севастополь 
Тощева Олена Олександрівна 29.04.1976 вул. 30-річчя Перемоги, 19,  

смт Совєтський, Совєтського 
району, АР Крим 

Гоголь Юрій Михайлович 02.01.1963 вул. Суворова, 21, м. Севастополь 
Євдокимова Віра Василівна 25.11.1955 вул. Бела Куна, 31, кв. 224, 

м. Сімферополь, АР Крим 
Дмитрієв Тимофій Михайлович 29.01.1969 вул. 30 років Перемоги, 19,  

смт Совєтський, Совєтський 
район, АР Крим 

Авакян Артур Мавсесович 06.11.1981 вул. Фонтанна, 8,  
смт Нижньогірське, АР Крим 

Красіков Сергій Іванович 13.01.1972 вул. Пушкіна, 33, смт Леніно,  
АР Крим 

Трубніков Юрій Леонідович 21.10.1962 буд. 60 «в», кв. 37, смт Щолкіно, 
Ленінського району, АР Крим 

Українець Леся Іванівна 05.06.1971 вул. Пушкіна, 33, смт Леніно,  
АР Крим 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
Остапова Катерина Андріївна 13.01.1976 вул. Генерала Острякова, 

буд. 172, корп. «а», кв.12/2, 
м. Севастополь 

 
 



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

15

оголошення
www.ukurier.gov.ua3 вересня 2016 року, субота, № 165

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Сєрова Олександра Павловича для
участі в цивільній справі за позовом Сєрової Аліни Іго-
рівни про розірвання шлюбу та стягнення аліментів, яка
відбудеться 13 вересня 2016 року о 16.00 годині в при-
міщенні суду за адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя B. A. Карягіна

Старобільський районний суд Луганської області викликає
позивача по цивільній справі за провадж. 2/431/626/16 Мілютіну
Марину Сергіївну, яка мешкає за адресою: Луганська область,
Антрацитівський район, с. Червона Поляна, вул. Октябрська, 35;
відповідача Філіпова Євгена Володимировича, який мешкає за
адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Космонавтів, 44,
у судове засідання по цивільній справі за позовом Мілютіної Ма-
рини Сергіївни до Філіпова Євгена Володимировича, третя особа
- Орган опіки та піклування Старобільської міської ради, про по-
збавлення батьківських прав. Судове засідання відбудеться 12
вересня 2016 року о 14 годині 30 хвилин у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38-а,
судова зала №4. У разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В. О. Озеров

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Васильцова Дмитра Борисовича для
участі в цивільній справі за позовом Васильцової Наталії
Геннадіївни до Васильцова Дмитра Борисовича про стяг-
нення аліментів на неповнолітніх дітей, яка відбудеться
13 вересня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає як відповідача Мілованова Вячеслава Олександро-
вича для участі в цивільній справі за позовом
Мілованової Надії Олексіївни про стягнення аліментів на
неповнолітніх дітей, яка відбудеться 13 вересня 2016
року о 09.00 годині в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Соколкова Руслана Володимировича, як відповідача
по цивільній справі №426/5475/15-ц за позовом Осич-
нюка Євгена Вікторовича до Соколкова Руслана Воло-
димировича про стягнення боргу за договором позики,
у судове засідання, яке відбудеться 6 вересня 2016 року
о 15.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М. А. Гашинський

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Якубу Віру Іванівну, Якубу Юрія Івановича, як відпо-
відачів по цивільній справі № 426/6462/15-ц за позовом
Хрипливого Олександра Вікторовича до Якуби Віри Іва-
нівни, Якуби Юрія Івановича про позбавлення права ко-
ристування житловим приміщенням, в судове засідання,
яке відбудеться 7 вересня 2016 року о 14.00 годині в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М. А. Гашинський

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Гуртову Ольгу Володимирівну як відповідача по ци-
вільній справі № 426/480/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» до Гуртової
Ольги Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, у судове засідання, яке відбу-
деться 9 вересня 2016 року о 17.15 годині в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М. А. Гашинський

Сватівський районний суд Луганської області викли-
кає Богуславську Людмилу Михайлівну як відповідача
по цивільній справі № 426/939/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приват банк» до Богуславської Людмили Михайлівни
про стягнення заборгованості, в судове засідання, яке
відбудеться 8 вересня 2016 року о 15.00 годині в примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

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

Суддя М. А. Гашинський

Павловський Анатолій Вікторович повідомляється
про те, що 26.09.2016 року о 14.10 год. відбудеться
розгляд цивільної справи № 128/1890/16-ц за позов-
ною заявою Моторної Ірини Михайлівни до Павлов-
ського Анатолія Вікторовича та Павловського Віталія
Вікторовича про визначення частини у спільному
майні подружжя та її реальному виділі в приміщенні
Вінницького районного суду за адресою: м. Вінниця,
вул. Винниченка, 29, зал №2, другий поверх.

Суддя І. А. Ганкіна

Нововоронцовський районний суд Херсонської
області, розташований за адресою: вул. Тітова, 2а,
смт Нововоронцовка Херсонської області, повідом-
ляє Половинка Олексія Анатолійовича про винесене
08.08.2016 року заочне рішення у справі
№660/506/16-ц за позовом Гапича Володимира Гри-
горовича до Половинка Олексія Анатолійовича про
визнання особи такою, що втратила право користу-
вання житловим приміщенням, яким позов було за-
доволено.

Суддя О. В. Гончаренко

Суворовський районний суд міста Одеси по ци-
вільній справі № 523/10243/16ц за позовом Онісенко
Юлії Валіріївни до Елнамі Тарек Авад Башір про стяг-
нення аліментів повідомляє, що справа призначена
до слухання в судовому засіданні на 28.09.2016 року
на 09-00 годину. Судове засідання відбудеться в
приміщенні Суворовського районного суду міста
Одеси, що розташоване за адресою: місто Одеса, ву-
лиця Чорноморського козацтва, 68, зал судових за-
сідань № 7. У разі неявки в судове засідання, справа
може бути розглянута та прийняте рішення за від-
сутністю Елнамі Тарек Авад Башір.

Суддя Н. І. Гудіна

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Малівську Марію Миколаївну, в судове засі-
дання як відповідача у цивільні справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Малівської Марії Миколаївни
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 00 хв.
17.10.2016 р. у приміщенні суду за адресою: 
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8, Львівської області.

У випадку неявки відповідача Малівської Марії
Миколаївни справу буде розглянуто у її відсутності
на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача Григор’єва Андрія Валерійо-
вича в судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Григор’євої Олени Володими-
рівни до Григор’єва Андрія Валерійовича про розір-
вання шлюбу, яке відбудеться 12 вересня 2016 року
о 09 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання
19.09.2016р. о 10.00 год.) у приміщенні Новопсков-
ського 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

Згідно з протоколом № 22/08 Позачергових за-
гальних зборів учасників ТОВ «Стенікс Плюс» від
22.08.2016 р. прийнято рішення щодо припинення
Товариства з обмеженою відповідаль-
ністю «Стенікс Плюс» (08133, м. Вишневе,
вул. Козацька, буд. 6, прим. 2, код ЄДРПОУ
38751190) шляхом його ліквідації у добровільному
порядку. Голова ліквідаційної комісії Шиман Євген
Олександрович. Заяви кредиторів приймаються про-
тягом двох місяців від дня публікації оголошення.

ВИМОГА ПРО ПОВЕРНЕННЯ БОРГУ
Я, Кузнєцов Юрій Павлович (1764700259) згідно зі ст.ст. 509, 510,

525, 526, 1046, 1047 та 1049 Цивільного кодексу України, вимагаю у
Богуславського Сергія Самуіловича (1741100272), повернути мені
грошові кошти (борг) згідно з борговою розпискою від 23.07.2008
року на суму 50 000 (п’ятдесят тисяч доларів США) та борговою роз-
пискою від 12.08.2008 року на суму еквівалентну 45 000 (сорока п’яти
тисячам доларів США), або ж у грошовій одиниці України - «гривня»
за офіційним курсом НБУ гривні до долара США на момент повер-
нення коштів (боргу). У випадку неповернення Богуславським Сергієм
Самуіловичем (1741100272) зазначених коштів (боргу), я, Кузнєцов
Юрій Павлович (1764700259) буду вимушений звернутись за захис-
том своїх прав до компетентного суду.
16.08.2016 року         Представник Кузнєцова Ю. П.: Каблучко Д.О.

(нот-довіреність серії НВХ408376 
від 29.07.2016 р., реєстр №782)

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільну справу за позовом Ананьєвої Ан-
жели Олегівни до Ананьєва Ігоря Валерійовича про ро-
зірвання шлюбу. Відповідач у справі Ананьєв Ігор
Валерійович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Горлівка, пр. Перемоги, буд. 156, кв.
101, викликається на 7 вересня 2016 року о 08 годині 00
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. пові-
домляє, що цивільна справа № 2/243/3159/2016 за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Дундар Ірини Олександрівни
про стягнення заборгованості, призначена до розгляду на
06.09.2016 р. о 13.30 год., запасна дата 13.09.2016 р. о
08.00 год.

Явка відповідачки Дундар Ірини Олександрівни,
07.04.1973 року народження, зареєстрованої за адре-
сою: м. Горлівка Донецької обл., вул. Леніна, буд. 41, 
кв. 113, обов’язкова.

У разі неявки до судового засідання справа буде роз-
глянута без вашої участі з винесенням заочного рішення.
При собі мати паспорт.

Суддя Руденко Л. М.

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає відповідачку Прибуленко Сніжану
Юріївну в цивільній справі № 277/500/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «Приват Банк» до Прибуленко Сніжани
Юріївни про стягнення заборгованості, в підготовче
судове засідання, яке відбудеться об 11 годині 00
хвилин 8 вересня 2016 року за адресою: Житомир-
ська область, смт Ємільчине, вул. Незалежності, 2.
У разі неявки підготовче судове засідання буде про-
ведено за відсутності Прибуленко С. Ю.

Суддя І. І. Дармограй

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Романченка Романа Сергійовича,
28.11.1990 р.н., у судове засідання, яке призначене
на 14 годину 45 хвилин 7 вересня 2016 року, для
розгляду цивільної справи № 319/843/16-ц за позо-
вом ПАТ «Державний Ощадний банк України» 
в особі філії — Донецьке обласне управління 
АТ «Ощадбанк» до Романченка Романа Сергійовича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, яке відбудеться за адресою: вул. Центральна,
26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району Запо-
різької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Кожарину Галину Михайлівну, 25.02.1960
р.н., у судове засідання, яке призначене на 14 годину
15 хвилин 7 вересня 2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/844/16-ц за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії —
Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Ко-
жариної Галини Михайлівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Куйбишеве Куй-
бишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Міщенко Анжеліку Олексіївну
для участі в цивільній справі за позовом Міщенка Ми-
хайла Івановича про розірвання шлюбу, яка відбудеться
19 вересня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/2933/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» до Дмитрієва Д. С. про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі Дмитрієв Денис Сергійович,
15 квітня 1981 р.н., останнє відоме місце проживання: До-
нецька область, м. Макіївка-19, вул. Трояновського, буд. 77,
кв. 8, викликається до суду на 10 год. 20 хв. 9 вересня 2016
року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неприбуття відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя О. В. Каліуш

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Русанова Олексія Сергійовича, 10.12.1984
р.н., у судове засідання, яке призначене на 14 годину
30 хвилин 7 вересня 2016 року, для розгляду цивіль-
ної справи № 319/845/16-ц за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії —
Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Ру-
санова Олексія Сергійовича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, яке відбудеться за
адресою: вул. Центральна, 26-а, смт Куйбишеве Куй-
бишевського району Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Головін В. О.) викликає в судове за-
сідання відповідача Михальова Олексія Миколайовича у
справі за позовом Колесник Таісії Вадимівни про позбав-
лення батьківських прав.

Останнє місце проживання відповідача: вул. Куйби-
шева, буд. 179/90, м. Донецьк, Донецька область.

Судове засідання призначене на 22 вересня 2016 року
о 15.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 506.

У разі неявки відповідача в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута
за його відсутністю.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання відповідача Садигова Аслана Тириел огли
(останнє відоме місце проживання відповідача: 02192,
м. Київ, вул. Миропільська, буд. 15-А, кв. 2/32, 33) по ци-
вільній справі за позовом Товариства з додатковою від-
повідальністю Страхова компанія «Альфа-Гарант» до
Садигова Аслана Тириел огли про відшкодування
шкоди, яке відбудеться 21 вересня 2016 року о 09 год.
40 хв. у приміщенні Дніпровського районного суду 
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108
(Суддя Астахова О. O.).

У разі неявки відповідача Садигова А. Т. справа буде
розглянута у його відсутність.

Солом’янський районний суд м. Києва повідом-
ляє, що розгляд цивільної справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПРИВАТБАНК» до Фещенка Євгенія Володимиро-
вича про стягнення заборгованості, відбудеться 12
вересня 2016 р. о 10.00 год. у приміщенні суду
(03113, м. Київ, вул. Шутова, 1, каб. 19) під голову-
ванням судді Кушнір С. І.

У судове засідання викликається відповідач Фе-
щенко Євгеній Володимирович.

В разі неявки, справу буде розглянуто у вашу від-
сутність.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
(11500, Житомирська область, м. Коростень, вул. Соснов-
ського, 38) відповідно до ст. 74 ч. 9 ЦПК України, викликає
в судове засідання по цивільній справі 279/1797/16-ц на
10.30 годину 23.09.2016 року, як відповідача Тетера Віктора
Йосиповича, 11.10.1963 року народження, для розгляду
справи за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «ПриватБанк» до Тетера Віктора Йосипо-
вича про звільнення майна з під-арешту.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача
справа буде розглянута за наявними матеріалами справи. З
опублікуванням оголошення про виклик, відповідач вважа-
ється повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Н. В. Ольшевська

Васильківський міськрайонний суд Київської області
викликає Дубчика Олександра Олександровича у судове
засідання як відповідача за позовом Березанської Олек-
сандри Сергіївни про позбавлення батьківських прав,
яке призначено на 26 вересня 2016 року о 9 год. і відбу-
деться за адресою: м. Васильків, Київська область, 
вул. Шевченка, 8, суддя Корнієнко С. В.

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 відсут-
ність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опубліку-
ванням оголошення про виклик, відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Першотравневий районний суд м. Чернівці викликає Ро-
манюк Ольгу Сергіївну, 05.02.1984 року народження, ос-
таннє відоме місце проживання якої за адресою: вул.
Головна, 279-Г/35, м. Чернівці, як відповідачку в судове за-
сідання по цивільній справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до
Романюк Ольги Сергіївни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 20 вересня 2016 року о 09
год. 30 хв. у приміщенні Першотравневого районного суду
за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 105, каб. №2.

У разі неявки в судове засідання, справу буде розглянуто
за вашої відсутності.

Суддя І. В. Іщенко

Оратівський районний суд, Вінницької області викликає
в судове засідання по цивільній справі відповідача Кири-
ченка Івана Васильовича, останнє відоме місце проживання:
с. Яблуновиця Оратівського району Вінницької області, за
позовом Кириченко Валентини Володимирівни до Кири-
ченка Івана Васильовича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться о 09 год. 30 хв. 08.09.2016
року. Адреса суду: вул. Героїв Майдану, 88, смт Оратів Ора-
тівського району Вінницької області, 22600; тел. (04330) 
2-12-59.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки, неповідом-
лення про причини неявки, неявки без поважних причин в
судове засідання, справа буде розглядатися без участі від-
повідачів.

Суддя Лисак O. І.

Бородянський районний суд Київської області по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» до Кравчука
Сергія Петровича, Янкової Наталії Георгіївни про стяг-
нення заборгованості викликає до суду (адреса: Київська
область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) Кравчука
Сергія Петровича, який проживає за останньою відомою
адресою: вул. Петровського, 44, с. Нова Гребля Боро-
дянського району, як відповідача на 12 вересня 2016
року о 15 годині 00 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої відсут-
ності.

Суддя Д. Унятицький

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/2928/16-ц за
позовом Колосової І. І. до Колосова О. В. про розірвання
шлюбу. Відповідач у справі Колосов Олександр Васильович,
15.02.1967 р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Макіївка, вул. Леселідзе, буд. 10, викликається
до суду на 08 год. 30 хв. 9 вересня 2016 року (корп. №2, 
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Каліуш О. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 4 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +11 +16    +25 +30
Житомирська +11 +16    +25 +30
Чернігівська +11 +16    +22 +27
Сумська +11 +16    +21 +26
Закарпатська +11 +16    +25 +30
Рівненська +11 +16    +25 +30
Львівська +11 +16    +25 +30
Івано-Франківська +11 +16    +25 +30
Волинська +11 +16    +25 +30
Хмельницька +11 +16    +25 +30
Чернівецька +11 +16    +25 +30
Тернопільська +11 +16    +25 +30
Вінницька +11 +16    +25 +30

Oбласть Нiч          День
Черкаська +11   +16   +25  +30
Кіровоградська +11   +16   +25  +30
Полтавська +11   +16   +21  +26
Дніпропетровська +11   +16   +25  +30
Одеська +13   +18   +25  +30
Миколаївська +13   +18   +25  +30
Херсонська +13   +18   +25  +30
Запорізька +13   +18   +23  +28
Харківська +10   +15   +21  +26
Донецька +10   +15   +22  +27
Луганська +10   +15   +22  +27
Крим +13   +18   +22  +27
Київ +14   +16   +26  +28

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Євген ЛОГАНОВ,
«Урядовий кур’єр»

СПАДЩИНА. У Запоріжжі
відбувся ХХ Міжнародний
фестиваль національних вій-
ськових і традиційних культур
«Запорозький Спас» імені
Анатолія Єрмака. Урочисто
відкрили його на території іс-
торико-культурного комплексу
«700-літній запорізький дуб»,
де зібралися сотні запоріжців
та гостей міста. 

За словами заступника За-
порізького міського голови

Анатолія Пустоварова, рік у
рік фестиваль «Запорозький
Спас» набирає обертів і роз-
ширює програму. 

«Щороку до нас приїжджа-
ють гості не лише з України, а й
з інших країн, які дізнаються
більше про наше місто. Важли-
во, що бойовим мистецтвом
«Спас» у Запоріжжі займають-
ся дедалі  більше дітей», — по-
відомив посадовець. 

Міська влада підтримувала і
підтримуватиме  такі заходи,
бо фестиваль «Запорозький
Спас» сприяє патріотичному

вихованню, популяризує за-
няття спортом та здоровий
спосіб життя. Тож заступник
міського голови вручив органі-
заторові фестивалю прези-
дентові Всеукраїнської феде-
рації «Спас» Олександрові
Притулі Почесну грамоту за
популяризацію бойового мис-
тецтва «Спас» у Запоріжжі.

Як розповів Олександр При-
тула, цього року в програмі
фестивалю були показові вис-
тупи майстрів усіляких націо-
нальних бойових мистецтв,
спортивних єдиноборств, істо-

ричного фехтування, майстер-
класи, виставка робіт народ-
них майстрів, концерт учасни-
ків обласного конкурсу твор-
чої патріотичної направленості
«Спадщина» тощо. У них взя-
ли участь понад 500 осіб, крім
запоріжців, це  гості з Києва,
Одеси, Миколаєва, Дніпра та
інших міст України.  Олек-
сандр Притула подякував за
велику підтримку місцевій
владі, а також комбінатові
«Запоріжсталь», які надали
значну допомогу в підготовці
та проведенні заходу.

«Запорозький Спас» 
відбувся під славетним запорізьким дубом

Луганщину
облаштовують
міжнародним коштом

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

НА ЧАСІ. Зокрема за кошти уряду Японії та ПРООН капіталь-
но реконструювали старий центральний міст через річку Красна
і відремонтували насосну станцію в Дубовому Гаю міста Кремін-
на — об’єкти, значущі для всього населення районного центру.
І це лише два з 15 проектів, які перемогли у конкурсах ПРООН
«Оперативне реагування на соціальні та економічні проблеми
ВПО в Україні» та «Економічне та соціальне відновлення Донба-
су», профінансованих урядом Японії. 

Згідно з проектом «Економічне та соціальне відновлення Дон-
басу» передбачено реалізацію шести проектів на загальну суму
понад мільйон доларів, які спрямують на лікарні й будинки для
людей похилого віку. Ще п’ять проектів на суму $835 тисяч при-
значено для реконструкції та відновлення мостів і  шляхопрово-
дів. 

«Ми з вами створили унікальні механізми співпраці для реалі-
зації спільної ініціативи Програми розвитку ООН в Україні. Спо-
діваюся на подальшу плідну роботу заради досягнення миру на
нашій землі», — наголосив  голова Луганської обласної держав-
ної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адмі-
ністрації Юрій Гарбуз під час спільної прес-конференції з На-
дзвичайним та Повноважним послом Японії в Україні Шигекі Су-
мі у межах візиту японської делегації та міжнародних партнерів
України з Програми розвитку ООН та ЮНІСЕФ на Луганщину. 

А посол Шигекі Сумі заявив: «Ми задоволені співпрацею з ке-
рівництвом Луганщини. Попереду багато нових проектів».

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільні справи за позовами ТОВ «Фінансова
компанія «Довіра та Гарантія» до: 

— Петріна Ігоря Вікторовича про заміну стягувача. Відповідач у справі Петрін
Ігор Вікторович, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Героїв Сталінграда, буд. 76, кв. 1, викликається на 12 вересня 2016 року на 08
годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

— Петріної Олени Анатоліївни про заміну стягувача. Відповідач у справі Петріна
Олена Анатоліївна, останнє відоме місце проживання: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Героїв Сталінграда, буд. 76, кв. 1, викликається на 12 вересня 2016 року
на 08 год. 00 хв. до суду 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 Чемодурова Н. О.

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

УШАНУВАННЯ. Барельєф
славетному польському кіно-
режисерові, сценаристові, ак-
торові, екранізатору «Вогнем і
мечем», «Потопу», «Знахаря»,
«Пана Володийовського», ав-
торові документального філь-
му «Україна: становлення на-
ції» Єжи Гоффману урочисто
відкрили в середмісті Тернопо-
ля на фасаді Палацу кіно. Це
третій пам’ятний знак на честь
видатного кінематографіста.
Два перших з’явилися 1999
року в його рідній Польщі: в
Лодзі засяяла зірка Єжи Гоф-
фмана на тутешній алеї Зірок,
ім’я знаменитого творця філь-
мів викарбували і на Промена-
ді зірок у курортному містечку
Мендзиздроє. 

Українське місто не випад-
ково вшанувало Єжи Гоф-

фмана символічним скульп -
турним знаком. Адже коли ви-
бухнула Друга світова війна,
його родина, рятуючись від
нацистів, обрала для подаль-
шого проживання Тернопіль.
Тут сім’я Гоффманів мешкала
майже півтора року, доки не
потрапила в поле зору ка-
ральних радянських органів. Її
репресували й відправили в
Сибір. На такий цікавий істо-
ричний факт натрапив на-
чальник управління культури і
мистецтв міської ради Олек-
сандр Смик, готуючи матеріа-
ли для бібліотеки-музею «Лі-
тературне Тернопілля». У ньо-
го й виник задум вшанувати в
обласному центрі видатного
кінорежисера та сценариста,
який після російського вторг -
нення в березні 2014 року на
українську землю разом з ін-
шими відомими діячами по-
льського театру та кіно висту-

пив на підтримку нашого на-
роду. 

Ініціативу з відкриття пам’ят-
ної дошки Єжи Гоффману під-
тримали міська рада й тутеш-
нє Польське культурно-освітнє
товариство, долучилося й Ге-
неральне консульство Польщі
в Луцьку. Творчо попрацювати
над барельєфом запропонува-
ли знаному в краї скульптору
Дмитрові Пилип’яку. Для
пам’ятної дошки він викорис-
тав тонований бетон, вирішив
на тлі кінострічки зобразити
портрет творця культових
фільмів і викарбувати україн-
ською та польською мовами
слова «Наші історії переплели-
ся назавжди як у крові, так і в
радості». 

Днями в урочистостях з на-
годи відкриття барельєфа
Єжи Гоффману в Тернополі
взяли участь консул Республі-
ки Польща в Луцьку Кшиштоф

Савіцкі, голова Федерації по-
льських організацій в Україні
Емілія Хмельова, тернопільці
та гості міста. Міський голова
Сергій Надал зазначив, що ці-
єю подією вкотре засвідчуємо
приклад дружби між Україною
й Польщею. В часи, коли воро-
жа російська пропаганда праг-
не зробити з наших народів
ворогів, такі акції особливо
важливі. Як і такі люди, як Єжи
Гоффман. Він власним при-
кладом і творчістю вчить укра-
їнців і поляків, як треба жити в
мирі й добросусідстві, допома-
гати одне одному в критичні
моменти історії.

Міська рада запросила 84-
річного Єжи Гоффмана на від-
криття його барельєфа. Одна-
че кінорежисер на урочистості
до міста, що прихистило його
на певний час у дитинстві, не
приїхав через велику зайня-
тість. 

Єжи Гоффман удостоївся барельєфа в Тернополі

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ВІЙСЬКО. Днями на плацу
27-ї реактивної артилерійської
бригади в Сумах понад 200 слу-
хачів військових кафедр —  ви-
пускників сумських вишів —

склали присягу на вірність Украї-
ні.  Урочистому дійству переду-
вали напружений дворічний на-
вчальний процес, практичний
вишкіл у військово-польових та-
борах, відточування навичок в
умовах, максимально наближе-
них до бойових.

Цього року серед випускників
— перекладачі, інженери, ІТ-фа-
хівці, журналісти і представники
інших мирних спеціальностей.
Утім, як свідчить практика, рік у
рік дедалі більше юнаків і дівчат
пов’язують своє життя зі Зброй-
ними силами України. Торік їхні

лави поповнив кожен сьомий ви-
пускник.  За словами професора
кафедри військової підготовки
СумДУ Павла Трофимова, вихо-
ванці вишів знаходять себе в ро-
боті в системі МВС, прикордон-
ної служби, інших структурних
підрозділах силових відомств.

Випускники вишів присягнули на вірність Україні
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Бойове мистецтво «Cпас» приваблює дедалі більше молоді 
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