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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 8 вересня 2016 року
USD 2672.4306   EUR 3003.0103      RUB 4.1510     /    AU 360337.18      AG 5323.48      PT 290493.21     PD 184130.47

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

Кращих чиновників
заохочуватимуть

НОВАЦІЇ. Мінрегіон запроваджує систему оцінювання ефек-
тивності роботи. Для кожного працівника встановлено два клю-
чових показники ефективності: планування роботи та оцінка
виконання планів і завдань. Про це на спільній розширеній на-
раді у відомстві повідомив віце-прем’єр-міністр — міністр регіо-
нального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко. 

Водночас у відомстві впроваджують систему бонусних ви-
плат. Свій перший бонус отримають кращі працівники за під-
сумками роботи за рік. Наступного року систему заохочення
застосовуватимуть тільки до тих, хто виконує показники ефек-
тивності роботи, повідомляє прес-служба Мінрегіону.

«Впровадження в Мінрегіоні системи оцінювання ефектив-
ності роботи дасть змогу перейти від процесуального менедж -
менту до орієнтованого на результат і пришвидшить залучення
на державну службу на конкурсній основі фахових спеціалістів
та професіоналів», — переконаний Геннадій Зубко.

ЦИТАТА ДНЯ

Кріста МарКвальдер:       «Не може
бути толеризації 

до порушення
міжнародного права,

порушення
територіальної

цілісності. Швейцарія
вжила заходів, 

щоб її територію 
не було використано
для обходу санкцій».

Голова національної ради Швейцарії про те, що її
країна де-факто є частиною санкційної ланки щодо рФ

39,8 млн тонн
зернових планує експортувати Україна 

в новому маркетинговому році, 
який розпочався в липні

Школа на лінії
розмежування

НА ЧАСІ. Батьки учнів, які нині перебувають у так званій
сірій зоні, не завжди можуть без ризику відправити дітей 
на навчання. Влада запропонувала їм вихід

Якісні закони потребують складної роботи
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Прем’єр попросив нардепів бути делікатнішими 
та врівноваженішими під час розгляду проекту Держбюджету на наступний рік

Катерина МАЦЕГОРА,
«Урядовий кур’єр»

Уряд повністю налаштова-
ний на взаємодію з парла-

ментом та розраховує на
пришвидшення спільної роботи

над ухваленням якісних зако-
нів, потрібних для розвитку
країни. Такими словами
Прем’єр-міністр Володимир
Гройсман задав тон засіданню
уряду. Він попросив нардепів у
ході чергової сесії Верховної

Ради працювати прискореними
темпами та вийти на ухвалення
конструктивних, якісних рі-
шень. Глава уряду зазначив, що
Верховна Рада VIII скликання
таки змогла підтримати близько
500 законів, норми яких тепер

можна втілювати у життя. Зок-
рема вдалося сформувати всю
законодавчу базу щодо антико-
рупційного законодавства, ре-
формування Національної по-
ліції, децентралізації влади та
дерегуляції.

Однак, на думку Володимира
Гройсмана, критерієм роботи
парламенту є не кількісні показ-
ники. «Найголовнішою на-
шою проблемою за останні
роки є швидкість прове-
дення реформ. 2
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роздержавлення зМІ

Сесія Монастирищенської
райради, що на Черкащині,
призупинила
реформування місцевої
газети 

«Актульність програми субсидій для населення
з початку нового опалювального сезону» —
тема нашої прямої лінії. Гостем редакції буде
Віталій МУЗИЧЕНКО, директор департаменту
державної соціальної допомоги Міністерства
соціальної політики. Свої запитання ви
зможете поставити 13 вересня з 11.00 
до 12.00 за телефоном (044)230-06-91 
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результати аналізу дотримання суб’єктами первинного фінансового моні-
торингу вимог Закону свідчать, що виконання деяких вимог до подання дер-
жфінмоніторингу інформації про фінансові операції  надто обтяжливе для
суб’єктів первинного фінансового моніторингу та неефективне, а також при-
зводить до значного збільшення обсягу видатків суб’єктів первинного фінан-
сового моніторингу на проведення процедур фінансового моніторингу. Із за-
гальної кількості ознак обов’язкового і внутрішнього фінансового моніторингу
лише 10 — 15 відсотків використовуються суб’єктами первинного фінансового
моніторингу під час подання інформації  про фінансові операції держфінмоні-
торингу.

Збільшення кількості повідомлень, що надходить до держфінмоніторингу
від суб’єктів первинного фінансового моніторингу, призвело до зниження
ефективності їх опрацювання.

Процедура подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інфор-
мації про фінансові операції держфінмоніторингу є складною, містить багато
інформації, яка з урахуванням відкритості багатьох державних реєстрів  не за-
вжди необхідна держфінмоніторингу.

у 2015 році близько 89 відсотків інформації, поданої суб’єктами первинного
фінансового моніторингу держфінмоніторингу, є  інформацією про фінансові
операції, які підлягають  обов’язковому фінансовому моніторингу.

Таким чином, перехід до нової структури звітності, якою передбачено зосе-
редження уваги суб’єктів первинного фінансового моніторингу на фінансових
операціях, стосовно яких виникла підозра на  підставі оцінки та аналізу ризиків,
дасть змогу значно підвищити ймовірність виявлення підозрілих фінансових
операцій і незаконних фінансових потоків.

водночас з урахуванням того, що процедура подання інформації держфін-
моніторингу не змінювалася більше десяти років, а кількість повідомлень, по-
даних суб’єктами первинного фінансового моніторингу до держфінмоніторингу
за зазначений період, зросла у десятки разів, нагальним є питання спрощення
такої процедури з метою максимальної її автоматизації в частині обов’язкового
фінансового моніторингу.

для запровадження подачі в автоматичному режимі інформації про фінан-
сові операції,  що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, необ-
хідно внести зміни до Закону в частині скорочення кількості ознак таких опе-
рацій.

Автоматизація процесу подання повідомлень про фінансові операції, що під-
лягають обов’язковому фінансовому моніторингу, передбачає, зокрема, авто-
матичне формування 15-значного коду, що, у свою чергу, приведе до значних
змін у програмному забезпеченні держфінмоніторингу. водночас у разі ухва-
лення зазначених змін банківськими установами приділятиметься більше уваги
внутрішньому фінансовому моніторингу, що передбачатиме формування так
званих «кейсів» для прискорення процесу опрацювання інформації про фінан-
сові операції, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу, та  по-
дальшого її надсилання  правоохоронним та розвідувальним органам.

у зв’язку із зазначеним та з метою виконання домовленостей у рамках ме-
морандуму з Міжнародним валютним фондом необхідно удосконалити націо-
нальне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення шляхом врахування відпо-
відних пропозицій експертів FATF, Міжнародного валютного фонду та комітету
ради європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню те-
роризму (MONEYVAL).

Мета та основні шляхи реформування звітності
Метою цієї Стратегії є законодавче, організаційне та інституційне удоскона-

лення і спрощення процедури звітування суб’єктами первинного фінансового
моніторингу про фінансові операції держфінмоніторингу, що передбачає:

збільшення суми фінансової операції, що підлягає обов’язковому фінансо-
вому моніторингу, визначеної статтею 15 Закону;

оптимізацію кількості ознак обов’язкового фінансового моніторингу з метою
забезпечення можливості суб’єктів первинного фінансового моніторингу здійс-
нювати відбір та подання інформації про фінансові операції держфінмоніто-
рингу в автоматичному режимі;

забезпечення переходу до застосування ризик-орієнтовного підходу під час
подання суб’єктами первинного фінансового моніторингу інформації держфін-
моніторингу за умови, що кількість повідомлень про фінансові операції, що
підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу, які надходитимуть до дер-
жфінмоніторингу, повинна становити не менше як  50 відсотків загальної кіль-
кості поданих повідомлень про фінансові операції;

оптимізацію процедури подання суб’єктами первинного фінансового моні-
торингу інформації держфінмоніторингу, зокрема, у частині зменшення кіль-
кості інформації, яку необхідно зазначати під час подання повідомлень про фі-
нансові операції держфінмоніторингу;

спрощення процедури формування коду виду фінансової операції для за-
безпечення його формування в автоматичному режимі;

створення умов для зменшення кількості часу, що витрачається суб’єктами
первинного фінансового моніторингу для заповнення одного повідомлення про
фінансову операцію;

зниження рівня  нормативного навантаження суб’єктів державного фінан-
сового моніторингу на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема
у частині підготовки інформації та документів, які передбачені законодавством
у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюд-
ження зброї масового знищення, для забезпечення концентрації суб’єктів пер-
винного фінансового моніторингу на проведенні аналізу фінансових операцій;

удосконалення законодавчих вимог до виявлення публічних діячів, діячів,
що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, близьких осіб або
пов’язаних з ними осіб, а також заходів, які здійснюються щодо них суб’єктами
первинного фінансового моніторингу.

для досягнення зазначеної мети Мінфін разом із заінтересованими органами
державної влади повинні забезпечити розроблення та прийняття законопроекту

щодо реалізації цієї Стратегії, що дасть змогу комплексно удосконалити націо-
нальне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансу-
ванню розповсюдження зброї масового знищення за такими напрямами:

оптимізація формату подання суб’єктами первинного фінансового моніто-
рингу інформації держфінмоніторингу;

перехід до застосування ризик-орієнтовного підходу під час подання інфор-
мації;

підвищення рівня адміністративної відповідальності за порушення законо-
давства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпов-
сюдження зброї масового знищення.

Суб’єктам державного фінансового моніторингу необхідно розробити та
прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на реалізацію шляхів рефор-
мування системи звітності.

очікувані результати
реалізація цієї Стратегії дасть змогу удосконалити національне законодав-

ство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпов-
сюдження зброї масового знищення, а також забезпечити виконання рекомен-
дацій експертів FATF, Міжнародного валютного фонду та комітету ради європи 
з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму 
(MONEYVAL).

�кАБІНЕТ МІНІСТрІв укрАЇНи
роЗПорядЖЕННя

від 31 серпня 2016 р. № 624-р
київ

Про підписання Угоди 
між Кабінетом Міністрів України 

та Урядом Грузії про організацію прямого
міжнародного залізнично-поромного 

сполучення через порти України і Грузії
Схвалити проект угоди між кабінетом Міністрів україни та урядом Грузії про

організацію прямого міжнародного залізнично-поромного сполучення через
порти україни і Грузії.

уповноважити Міністра інфраструктури омеляна володимира володимиро-
вича підписати зазначену угоду.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваному кратірову Георгію костянтиновичу, 21.04.1977 р.н.,
що зареєстрований за адресою: донецька область, м. донецьк, пр-т
комсомольський, буд. 31, кв.66, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 кПк
україни вам необхідно з’явитися 13 вересня 2016 року до каб. 307 Св
уСБу в донецькій області, до слідчого Тимка B.C., за адресою: до-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для
проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою участю у криміналь-
ному провадженні № 22015050000000132 за ч. 1 ст.258-3 кк україни.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає в су-
дове засідання відповідача — Погорєлова олега Ігоровича (м. Лу-
ганськ, вул. Садовопроїзна, б.7) по цивільній справі №409/2164/16-ц
за позовом Погорєлової Гулнари Хасанівни про надання дозволу дитині
на виїзд за кордон.

Судове засідання відбудеться 25.09.2016 р. (резервна дата
28.09.2016 р.) о 13-00 годині в залі суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

деснянський районний суд 
м. києва викликає як відповідача
корнієнка Андрія володимировича
в судове засідання, яке призначено
на 09 годину 30 хвилин 11.10.2016
року по цивільній справі за позовом
корнієнко к. С. до корнієнка А.в.
про розірвання шлюбу (кабінет №
11, пр. Маяковського, 5-в, м. київ).

Суддя О. В. Мальченко

втрачені реєстраційні документи
на дорожню техніку, 

що належить Тов «райффайзен
Лізинг Аваль», а саме:

— свідоцтва про реєстрацію:
кІ064753 від 26.01.2010 р.,

АБ№560531 від 08.04.2008 р.,
АБ№483110 від 28.09.2007 р.,

вважати недійсними.

Носівський районний суд Чернігівської області викликає
Мельніченко Світлану Михайлівну як відповідача по справі
(№741/1009/16) за позовом органу опіки і піклування Носів-
ської рдА в інтересах Мельніченка Артема Сергійовича до
Мельніченко Світлани Михайлівни про позбавлення батьків-
ських прав, яке відбудеться в приміщенні Носівського рай-
онного суду за адресою: м. Носівка, Чернігівська обл., вул.
Суворова, 28, о 10 год.  00 хв. 22 вересня 2016 року.

у разі неявки відповідача Мельніченко Світлани Михай-
лівни справу буде розглянуто за її відсутності. При публікації
оголошення про виклик до суду відповідач вважається по-
відомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя О. М. Кучерявець 

Згурівський районний суд київської області викликає Ма-
ховського Андрія Анатолійовича, 09 червня 1966 року на-
родження, адреса реєстрації: вул. Набережна, 45, с. Гречана
Гребля Згурівського району київської області, як відповідача
у справі № 365/243/16-ц (провадження № 2/365/197/16) за
позовом Півня Юрія олексійовича до Маховського Андрія
Анатолійовича про стягнення заборгованості за договором
позики, у судове засідання, яке призначене на 22 вересня
2016 року на 15 год.  00 хв. в залі № 1 Згурівського район-
ного суду київської області, що знаходиться за адресою: смт
Згурівка, вул. українська, 43, київської області.

в разі неявки справу буде розглянуто у відсутність відпо-
відача за наявними у справі матеріалами.

Суддя Р. В. Хижний

в провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя
донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31)
знаходиться справа за позовом Спірке Ганни володимирівни
до Спірке олександра васильовича про розірвання шлюбу.
відповідач Спірке олександр васильович, що зареєстрова-
ний за адресою: донецька область, Новоазовський р-н, 
м. Седово, вул. дзержинського, 11, викликається для участі
у розгляді справи, який відбудеться 19 вересня 2016 року о
10.00 годині у приміщенні суду за адресою: м. Маріуполь,
пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази, якими вони обґрунтовуються. у випадку
неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Васильченко О. Г.

відповідач Біляк денис володимирович виклика-

ється в вінницький міський суд вінницької області

(м. вінниця, вул. Грушевського, 17, зал №18) на су-

довий розгляд 13.09.2016 р. об 11 год.  30 хв. у

справі за позовом Печенюка в.П. про визнання до-

говору купівлі-продажу недійсним та визнання права

власності на автомобіль.

Суддя О. П. Король

Ленінський районний суд м. кіровограда повідом-
ляє як відповідача олексіїнко Людмилу євгенівну,
яка проживає за адресою: м. кіровоград, вул. кра-
сіна, 5, кв. 2, що судове засідання по справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приват Банк» до олексіїнко Людмили єв-
генівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором б/н від 29.09.2007 року відбудеться в
приміщенні Ленінського районного суду 
м. кіровограда (вул. велика Перспективна, 40, м. кі-
ровоград), зал судових засідань (каб. 508) о 09.45
год. 14.09.2016 року.

Суддя Іванова Л.А.

Повістка про виклик обвинуваченого
обвинувачений Проскуркін олександр євгенович,

27.03.1972  р.н. , останнє відоме місце проживання:
м. одеса, вул. Нахімова, буд. № 6, кв. № 2, на підставі
ст.ст. 134, 135, 297-5, 323 кПк україни вам необхідно
з’явитися 14.09.2016 на 09 год.  00 хв. до Івано-Фран-
ківського міського суду Івано-Франківської області
за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Грюнваль-
дська, буд. № 11, 1 поверх, зал № 5, для розгляду
кримінального провадження про обвинувачення Про-
скуркіна олександра євгеновича у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 258 кк україни.

Суддя О. Зленко

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
судового засідання в порядку спеціального судового 

провадження
обвинувачений Меденцев Павло Анатолійович,

30.03.1983  р.н. , зареєстрований за адресою: м. одеса,
Французький бульвар, 22, корп. 1, кв. 204, відповідно до ви-
мог ст. 297-5, 323 кПк україни викликається в судове засі-
дання, що відбудеться 11 жовтня 2016 року об 11 годині в
залі судових засідань № 222 Приморського районного суду
м. одеси за адресою: м. одеса, вул. Балківська, 33, для
участі в судовому засіданні в якості обвинуваченого.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду згідно
зі статтею 138 кПк україни. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені статтями 139, 323 кПк україни.

Суддя А. В. Дерус

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК В СУД ОБВИНУВАЧЕНОГО
в провадженні овруцького районного суду Житомирської об-

ласті знаходиться спеціальне кримінальне провадження 
№ 22014101110000094 стосовно Гулієва Бадир Бакіра огли,
24.04.1965 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочи-
нів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 22, ч. 2 ст. 204
кк україни.

обвинувачений Гулієв Бадир Бакір огли зареєстрований за
адресою: вул. Слов’янська, 3, кв. 85, м. красний Лиман донець-
кої обл., та проживає за адресою: вул. Івана Мазепи, 12-а, кв. 1,
м. київ.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 кПк україни вам необхідно
з’явитись 12 жовтня 2016 року об 11 годині 00 хв. в судове за-
сідання до суду за адресою: Житомирська область, м. овруч,
вул. Гетьмана виговського, 5.

Суддя І. В. Білоусенко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Ляміну дмитру Леонідовичу,

04.10.1972 р.н. , громадянину україни, уродженцю
м. Луганськ, який зареєстрований за адресою: м. Лу-
ганськ, с. Ювілейне, кв. ворошилова, буд.7, кв. 37,
відповідно до вимог ст. ст. 133, 135 кПк україни не-
обхідно з’явитися 14.09.16 о 10 год. 00 хв. до слід-
чого відділу управління СБ україни в Луганській об-
ласті за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т космонавтів, 18, до старшого слідчого в
овС 1-го відділення слідчого відділу управління СБ
україни в Луганській області Жердєва А.М., для від-
криття та надання доступу до матеріалів криміналь-
ного провадження, а також проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні
№ 22015130000000195.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваній Никифорчук Тетяні володимирівні,

03.10.1955 р.н. , громадянину україни, уродженці
м. Сорокіне Луганської області, яка зареєстрована за
адресою: Луганська область, м. Сорокіне, вул. Пет-
ровського, буд.14, кв. 4, відповідно до вимог ст. ст.
133, 135 кПк україни необхідно з’явитися 14.09.16
о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу управління СБ ук-
раїни в Луганській області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т космонавтів, 18, до
старшого слідчого в овС 1-го відділення слідчого
відділу управління СБ україни в Луганській області
Жердєва А.М., для відкриття та надання доступу до
матеріалів кримінального провадження, а також про-
ведення інших процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 22015130000000195.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Сливі вадиму Ігоровичу,

09.03.1968 р.н. , громадянину україни, уродженцю
м. Сорокіне Луганської області, який зареєстрова-
ний за адресою: м. Луганськ, вул. Московська,
буд.1, кв. 380, відповідно до вимог ст. ст. 133, 135
кПк україни необхідно з’явитися 14.09.16 о 10 год.
00 хв. до слідчого відділу управління СБ україни в
Луганській області за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, пр-т космонавтів, 18, до стар-
шого слідчого в овС 1-го відділення слідчого від-
ділу управління СБ україни в Луганській області
Жердєва А.М., для відкриття та надання доступу до
матеріалів кримінального провадження, а також
проведення інших процесуальних дій у криміналь-
ному провадженні № 22015130000000195.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному дмитрову Геннадію Миколайовичу,

09.02.1967 р.н. , громадянину україни, уродженцю с.
Тернівка дніпропетровської області, який зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, м. кадіївка, вул.
Юних Ленінців, буд.27, кв. 17, відповідно до вимог ст.
ст. 133, 135 кПк україни необхідно з’явитися 14.09.16
о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу управління СБ ук-
раїни в Луганській області за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, пр-т космонавтів, 18, до
старшого слідчого в овС 1-го відділення слідчого від-
ділу управління СБ україни в Луганській області Жер-
дєва А.М., для відкриття та надання доступу до мате-
ріалів кримінального провадження, а також прове-
дення інших процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22015130000000195.

Дублікат свідоцтва
про право власності
на нерухоме майно
серії САА №551528 від
04 лютого 2003 року,
видане виконавчим ко-
мітетом Харківської
районної ради на під-
ставі розпорядження
голови київської ра -
йонної ради м. Харкова
від 03.02.2003 р. за
№89 Середюку Тарасу
Леонідовичу, 
було втрачено.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Підозрюваному Толмачову олександру олександро-

вичу, 15.12.1982 року народження, уродженцю м. Лу-
ганськ, що мешкає за адресою: м. Луганськ, вул. Челюс-
кінців, буд. 143, кв. 91, відповідно до вимог ст. ст. 133,
135 кПк україни необхідно з’явитися 14.09.16 о 10 год.
до слідчого відділу управління СБ україни в Луганській
області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, пр-т космонавтів, 18, до слідчого слідчого відділу
управління СБ україни в Луганській області Ларченко
о.М., для відкриття та надання доступу до матеріалів кри-
мінального провадження, а також проведення інших про-
цесуальних дій у кримінальному провадженні 
№22016130000000107.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача кузьминського олександра ва-
сильовича у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «Альфа Банк» до кузьмин-
ського олександра васильовича про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться 12 вересня 2016 року о 16
год.  00 хв. (резервна дата судового засідання — 16
вересня 2016 року о 13 год.  00 хв.) в приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: вул. укра-
їнська, 28, смт Новопсков Луганської області. у разі
неявки, суд розглядатиме справу без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПк україни.

Суддя Ю. О. Бондар

Слов’янський міськрайонний суд донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу № 2/243/1243/2016 за позовом
кредитної спілки «Інтеграл» до комоско Наталії Михай-
лівни про стягнення боргу за кредитним договором. ос-
таннє відоме місце мешкання відповідача комоско Наталії
Михайлівни: донецька область, м. Горлівка, вул. П. роб-
сона, буд. 15-А, кв. 26. відповідач викликається до суду на
13 вересня 2016 року на 11 год. 30 хв. для участі у судо-
вому засіданні. відповідачу пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. у випадку неприбуття
в судове засідання відповідач повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул.
Малиновського, 7, каб. № 48) викликає у судове за-
сідання, яке відбудеться 13.09.2016 р. о 16 год.  30
хв., каб. № 48, як відповідача Тимошина валерія Сер-
гійовича по цивільній справі № 333/2339/16 за позо-
вом ПрАТ «Ск «уніка» до Тимошина B.C. про стяг-
нення боргу.

у разі неявки у судове засідання справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі до-
казами.

Суддя І.Й. Наумова

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 
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оголошення
Добропільський міськрайонний суд Донецької області

(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд.
39 а) розглядає цивільну справу № 227/3248/16-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк
«Експрес-банк» до Єрьоменка Сергія Вікторовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Єрьоменко Сергій Вікторович, 03.02.1971 року
народження, що мешкає за останньою відомою адресою:
Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Титова, буд. 48, виклика-
ється до Добропільського міськрайонного суду Донецької
області як відповідач по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Екс-
прес-банк» до Єрьоменка Сергія Вікторовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 20.09.2016 року об 11:30
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, 
м. Добропілля, вул. Банкова, 39 А. У разі неявки відповідача
до суду, справу буде вирішено на підставі наявних у ній
даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39а) розглядає цивільну справу № 227/3135/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Солодкова Юрія Федоровича
про стягнення заборгованості.

Відповідач Солодков Юрій Федорович, 14 вересня 1964
року народження, останнє відоме місце проживання якого:
Донецька обл., м. Харцизьк, вул. Некрасова, 13, виклика-
ється до Добропільського міськрайонного суду Донецької
області як відповідач по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Солод-
кова Юрія Федоровича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 27.09.2016 року о 08.10
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька область, м.
Добропілля, вул. Банкова (Радянська), 39А. У разі неявки
відповідача до суду справу буде вирішено на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Романова Антона Анатолійовича у су-
дове засідання як відповідача у справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Альфа-Банк»
до Романова Антона Анатолійовича про стягнення
заборгованості, яке призначено на 04 жовтня 2016
року на 10 год. 30 хв. і відбудеться за адресою: Ки-
ївська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8, суддя
Ковбель М. М.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини не-
явки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання
без поважних причин, судове засідання буде прове-
дено у Вашу відсутність, а відповідно до ч.9 статті 74
ЦПК України з опублікуванням оголошення про ви-
клик відповідач вважається повідомленим про час і
місце розгляду справи.

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає кримінальну справу 234/18437/15-к (провад-
ження № 1-кп/234/289/16) за обвинуваченням
Барабаша Юрія Дмитровича, обвинуваченого у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст.255, ч.4 ст.28,
ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч. 1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.366,
ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України,
Мальованого Романа Леонідовича, обвинуваченого
у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.364, ч.2
ст.366, ч.2 ст.27, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358, ч. 1 ст.255,
ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.27, ч.
1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2 ст.27, ч.2 ст.366, ч.3 ст.28, ч.3
ст.358, ч.3 ст.28, ч.4 ст.358 КК України, Сагіра Віталія
Леонідовича, обвинуваченого у вчиненні злочинів,
передбачених ч. 1 ст.255, ч.2 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2
ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.27, ч. 1 ст.366, ч.3 ст.28, ч.2
ст.27, ч.2 ст.366, ч.3 ст.28, ч.3 ст.358, ч.3 ст.28, ч.4
ст.358 КК України.

Викликаються обвинувачені:
Барабаш Юрій Дмитрович, 26.01.1964 р.н., який

проживає за адресою: Донецька область, м. Крама-
торськ, вул. Одеська, буд. 30;

Сагір Віталій Леонідович, 19.12.1986 р.н., який
проживає за адресою: Донецька область, Старобе-
шівський район, с. Новий Світ, вул. Романової, буд.
3, кв. 68;

Мальований Роман Леонідович, 05.12.1989 р.н.,
який проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Універ-
ситетська, буд. 63, кв. 96 

на 13.09.2016 року о 15 год. 30 хв. до суду, каб.
№23, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Ю. В. Фоміна

Слов’янським міськрайонним судом Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), розгляда-
ється цивільна справа за позовом Державної іпотечної ус-
танови до Заіки Олександра Анатолійовича, Заїки Тетяни
Едуардівни про стягнення заборгованості за договором про
іпотечний кредит. Відповідач по справі Заіка Олександр Ана-
толійович (останнє відоме місце проживання: 84629, До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Озерова, будинок 14,
квартира 63-64) викликається на 7 листопада 2016 року на
09 годину 30 хвилин до судді Кривошеєва Д. А. для участі у
розгляді справи по суті. Відповідач по справі Заїка Тетяна
Едуардівна (останнє відоме місце проживання: 84629 До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Озерова, будинок 14, квар-
тира 63-64) викликається на 7 листопада 2016 року на 09
годину 30 хвилин до судді Кривошеєва Д.А. для участі у роз-
гляді справи по судді. Відповідачам пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їхню відсутність.

Новозаводський районний суд м. Чернігова повідомляє,
що розгляд справи за позовом  публічного акціонерного
товариства Банк «Траст» до Горбань Наталії Олександрівни
про стягнення заборгованості відкладено на  15 вересня
2016 року на 09  год. 00 хв.

Справа буде слухатись в приміщенні суду за адресою:
м. Чернігів, вул. Мстиславська, 17 під головуванням судді
Цибенко І.В. (каб.15). 

Для участі у справі в якості відповідача викликається
Горбань Наталія Олександрівна (останнє відоме місце про-
живання: вул.І.Мазепи, буд.2, кв.19, м.Чернігів, Чернігів-
ська область).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик відповідач вважається повідомленим
про час та місце розгляду справи, тому у випадку відсут-
ності відомостей про причини неявки Горбань Наталії
Олександрівни, повідомленої належним чином, або при-
чину неявки буде визнано судом неповажною — суд вирі-
шить справу на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя І.В. Цибенко

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідачів Москаленка Павла Анато-
лійовича, 14.07.1965 р.н., та Москаленко Наталію
Миколаївну, 20.12.1970 р.н., в судове засідання, яке
призначене на 10 год. 00 хв. 26 вересня 2016 року,
для розгляду цивільної справи № 319/852/16-ц за
позовом Органу опіки та піклування в особі Бердян-
ської РДА в інтересах Москаленка Олексія Павло-
вича до Москаленка Павла Анатолійовича,
Москаленко Наталії Миколаївни, треті особи: служба
у справах дітей Бердянської районної державної ад-
міністрації Запорізької області, Москаленко Олек-
сандр Анатолійович, про позбавлення батьківських
прав та стягнення аліментів, яке відбудеться за ад-
ресою: вул. Центральна,26-а, смт Куйбишеве Куйби-
шевського району Запорізької області. 

Суддя Ю. М. Горбачов

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області – судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/7278/16-к стосовно Айрапетян
Лариси Леонідівни, 21.02.1970 року народження, обвинува-
ченої у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст.
110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Айрапетян Л. Л.
зареєстрована за адресою: м. Луганськ, вул. Анрі Барбюса,
буд. 18-а, кв. 10.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський
районний суд Луганської області викликає Айрапетян Ла-
рису Леонідівну у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 19 вересня 2016 року о 09 год. 00 хвил. в залі
Сватівського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Юрченко C. O., суддів Пчолкіна С. А., Осі-
пенко Л. М.

Суддя С. О. Юрченко

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області – судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/340/16-к стосовно Цевенка
Григорія Сергійовича, 09.01.1982 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України. Обвинувачений Цевенко Г. С. зареєстрований та
мешкає за адресою: Луганська область, м. Краснодон, кв.
Баракова, 1/33.

На  підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватів-
ський районний суд Луганської області викликає Цевенка
Григорія Сергійовича у  підготовче судове засідання, яке від-
будеться 21 вересня 2016 року о 10.00 год. в залі Сватів-
ського районного суду Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Юрченко C. O., суддів Половинки В. О., Га-
шинської О. А.

Суддя С. О. Юрченко

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області – судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/7277/16-к стосовно Чума-
ченка Олександра Сергійовича, 04.10.1949 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передба-
ченого ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-
винувачений Чумаченко О. С. зареєстрований за адресою:
м. Луганськ, вул. 30 років Перемоги, буд. 1, кв. 4.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський
районний суд Луганської області викликає Чумаченка Олек-
сандра Сергійовича у підготовче судове засідання, яке від-
будеться 19 вересня 2016 року о 09 год. 30 хвил. в залі
Сватівського районного суду Луганської області, що розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Юрченко C. O., суддів Пчолкіна С. А., Осі-
пенко Л. М.

Суддя С. О. Юрченко

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Сватівського районного суду Луганської

області – судді Юрченко С.О. знаходиться спеціальне кри-
мінальне провадження № 426/348/16-к стосовно Карпака
Андрія Миколайовича, 29.12.1981 року народження, обви-
нуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109,
ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Карпак
A. M. зареєстрований за адресою: Луганська область, Ста-
нично-Луганський район, с. Макарове, вул. Артема, 50Г.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України Сватівський
районний суд Луганської області викликає Карпака Андрія
Миколайовича у підготовче судове засідання, яке відбу-
деться 21 вересня 2016 року о 10 год. 30 хвил. в залі Сва-
тівського районного суду Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі голо-
вуючого судді Юрченко C. O., суддів Половинки В. О., Га-
шинської О. А.

Суддя С. О. Юрченко

Бершадський районний суд Вінницької області викликає в судове
засідання в якості відповідача Третяка Максима Васильовича (останнє
відоме місце проживання: с. Серединка Бершадського району Вінниць-
кої області) по цивільній справі № 126/1490/16-ц за позовом представ-
ника публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» до Третяка Максима Васильовича про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершадського районного
суду Вінницької області (вул. Шевченка, 4, м. Бершадь, Вінницька обл.)
о 09:30 годині  13.09.2016 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за відсутності відпо-
відача за наявних у справі доказів.

Суддя Хмель Р. В.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької об-
ласті знаходиться цивільна справа № 310/5347/16-ц за позовом пуб-
лічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Костриба В. В.,
Костриба Н. О., Костриба В. Н. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 13.10.2016 року о 13-00 годині в при-
міщенні Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, зала судового засідання
411.

Суд викликає Костриба Василя Васильовича, Костриба Наталю Олек-
сандрівну, Костриба Василя Несторовича в якості відповідачів.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачів у судове за-
сідання справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Шаргородський районний суд Вінницької області викликає в судове засі-
дання Флінтара Василя Михайловича, 07.04.1974 року народження, останнім
місцем реєстрації якого є: с. Хоменки, Шаргородського району Вінницької об-
ласті, вул. Вінницька, 2, як відповідача у цивільній справі №152/894/16-ц за по-
зовом Багнюка Ігоря Миколайовича, Багнюка Миколи Костянтиновича,
Багнюка Володимира Миколайовича до Флінтара Василя Михайловича про
стягнення нарахувань індексу інфляції та трьох відсотків річних, яке відбу-
деться о 09.00 годині 15 вересня 2016 року в приміщенні суду за адресою: 
м. Шаргород, Вінницька область, вул. Героїв Майдану, 231, зал судових засі-
дань № 1.

У разі неявки відповідача Флінтара Василя Михайловича в судове засідання,
справа буде розглянута за його відсутності на підставі ст. 169 ЦПК України.

При публікації оголошення про виклик до суду відповідач Флінтар В.М. вва-
жається повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя Т.О. Соколовська

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

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

Суддя Пічкур С. Д.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільні справи за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Бахмут-Енергія» до Покусаєвої Лариси
Леонідівни, Хорунжої Світлани Миколаївни, Задорожного
Олега Вікторовича, Ковтун Олександра Веніаміновича про
стягнення заборгованості за спожиту теплову енергію.

Відповідач по справі 219/6118/2016-ц Покусаєва Лариса
Леонідівна, 28 вересня 1967 року народження, проживає за
адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Сибірцева, 186/5, викликається на 16 вересня
2016 року на 08 год. 20 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідач по справі 219/6591/2016-ц Хорунжа Світлана
Миколаївна, 12 серпня 1969 року народження, проживає за
адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Ювілейна, 55/70, викликається на 16 вересня
2016 року на 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідач по справі 219/6572/2016-ц Ковтун Олександр
Веніамінович, 24 червня 1967 року народження, проживає
за адресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Горбатова, 21/8, викликається на 16 вересня
2016 року на 08 год. 40 хв. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам по даних справах пропонується надати свої
заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідача, він повинен повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя Т. В. Давидовська

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області зна-
ходиться цивільна справа № 729/723/16-ц; 2/729/389/16 р. за по-
зовом Шелудько Світлани Степанівни до Дегтярева Юрія
Миколайовича про розірвання шлюбу, останнім місцем прожи-
вання відповідача є: с. Марківці Бобровицького р-ну Чернігів-
ської області, вул. Мічуріна, 8. Деггярев Юрій Миколайович
викликається в судове засідання Бобровицького районного суду
Чернігівської області на 22 вересня 2016 року на 10 годину як
відповідач у справі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності,
47.

У разі неявки справа буде розглядатися на підставі доказів у
справі за відсутності відповідача. З часу опублікування оголо-
шення в газеті відповідач являється належно повідомленим про
час та місце слухання справи. 

Суддя Бойко В. І.

Долинський районний суд Івано-Франківської області
повторно викликає Січка Тараса Володимировича, заре-
єстрованого за адресою: м. Долина, вул. Братиславська,
2/20 Івано-Франківської області, як відповідача по ци-
вільній справі № 343/1490/16-ц за позовом до нього ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Розгляд даної справи призначено на
29.09.2016 р. об 11 год. 00 хв. в приміщенні Долинського
районного суду Івано-Франківської області за адресою:
м. Долина, вул. Обліски, 115 Івано-Франківської області.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. В разі його
неявки, справа розглядатиметься за наявними матеріа-
лами.

Суддя І. М. Лицур

У провадженні Павлоградського міськрайонного суду
Дніпропетровської області знаходиться цивільна справа 
№ 185/2921/16-ц за позовом Публічного Акціонерного Товарис-
тва банк «Національний Кредит» до Товариства з обмеженою
відповідальністю «Науково-виробниче підприємство «Енергія»,
Калуса Костянтина Яковича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач Калус Костянтин Якович викликається у судове
засідання на 13:00 год. 26 вересня 2016 року у приміщення Па-
влоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області
за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніп-
ровська, буд. 135, кабінет № 203. Суддя Л. В. Боженко.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вважа-
ється повідомленим про дату, час та місце розгляду справи. У
разі неявки відповідача, справу буде розглянуто за його відсут-
ності.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Ситнікова
Олександра Сергійовича про стягнення заборгованості,
який проживає за адресою: Донецька обл., м. Крама-
торськ, вул. Волгодонська, 78, викликається на 15 ве-
ресня 2016 року о 09.30 годині до суду, каб. № 7, для
участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/4535/16).

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

Суддя Переверзева Л. І.

Викликається Лимаров Олександр Олександро-
вич, 29.11.1994 p.н. (останнє відоме місце реєстрації:
вул. Комуністична, 12А, кв. 84/86, м. Шостка Сум-
ської області, останнє відоме місце фактичного про-
живання: с. Грем’яч Новгород-Сіверського району
Чернігівської області) в судове засідання для роз-
гляду справи за позовом Лимарової О. В. до Лима-
рова О. О. про розірвання шлюбу, яке відбудеться о
10 год. 00 хв. 05 жовтня 2016 р. в приміщенні Нов-
город-Сіверського районного суду Чернігівської об-
ласті, який знаходиться за адресою: вул. Гімназична,
10А, м. Новгород-Сіверський Чернігівської області.

Суддя М. І. Наполов

Святошинський районний суд м. Києва (03148, 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 25) викликає Бахарєву Юлію
Костянтинівну, яка зареєстрована за адресою: 
м. Київ, бул. Вернадського, 16-Б, гурт. № 2, відпові-
дачем у цивільній справі за позовом ДП «Антонов»
на 12.10.2016 року о 12 год. 00 хв. У разі неявки та
неповідомлення суду про причини неявки в судове
засідання, справа буде розглядатися за відсутності
відповідача за наявними у справі доказами.

Суддя В. В. Борденюк

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя повідом-
ляє, що 29.03.2016 Жовтневим районним судом
міста Запоріжжя розглянуто цивільну справу
№331/9089/15-ц за позовом ТОВ «ОФІСНИЙ ЦЕНТР
«ЛЕРМОНТОВО» до Кітач Яни Едуардівни та ТОВ
«УЛІСС — ТУР» до Кітач Яни Едуардівни, за резуль-
татами розгляду справи ухвалено заочне рішення
про стягнення із Кітач Яни Едуардівни на користь
ТОВ «УЛІСС — ТУР» вартості здійснених невід’ємних
поліпшень на суму 4116000,00 грн.

Суддя Світлицька В. М.

Державне підприємство Український на-
уково-дослідний інститут промислової медицини,
розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вулиця Ви-
ноградова, буд. 40 (код ЄДРПОУ 02011798), пові-
домляє про перетворення в Державну Установу
«Український науково-дослідний інститут промисло-
вої медицини» згідно з наказом Міністерства охо-
рони здоров’я України від 30.08.2016 року №902.

Претензії кредиторів приймаються до 09.11.2016 р.
на адресу підприємства.

Святошинський районний суд м. Києва (03148, 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 25) викликає Вавілова Олек-
сандра Миколайовича (бул. Вернадського, 16-Б, гур-
тож. №2), відповідача у цивільній справі за позовом
ДП «АНТОНОВ» про визнання втратившим права ко-
ристування житловим приміщенням, оголошено пе-
рерву на 19.09.2016 року о 14:30 год. У разі неявки
та неповідомлення суду про причини неявки в су-
дове засідання, справа буде розглядатися за відсут-
ності відповідача за наявними у справі доказами.

Суддя А. П. Кривов’яз
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Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Єфімова Тараса Олеговича як обвинуваче-
ного у кримінальному провадженні № 296/2518/16-к
по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3,ч. 2 ст. 260 КК України,
під головуванням судді Янчук Н. П. в підготовче су-
дове засідання, що відбудеться 30.09.2016 року о
09-30 год. в приміщенні Корольовського районного
суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан
Соборний, 1, зал 6-К (каб. 224). Явка обвинуваче-
ного в судове засідання обов’язкова. 

Корольовський районний суд м. Житомира викликає
Бурлаку Олександра Максимовича, 18.02.1977 р.н., та
Бурлаку Ігоря Максимовича, 31.08.1979 р.н., як обвину-
вачених у кримінальному провадженні № 296/1955/16-к
по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопо-
рушення за ч. 1 ст. 258-3 КК України, під головуванням
судді Аксьонова В.Є. в судове засідання, що відбудеться
27.09.2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Жи-
томир, майдан Соборний 1, зал 2-К (к. 106).

Явка обвинувачених в судове засідання обов’язкова. 
Суддя В. Є. Аксьонов

Рубіжанський  міський суд Луганської обл. викли-

кає Красюка Володимира Федоровича у справі 

№ 425/1960/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»

про стягнення заборгованості у судове засідання,

яке відбудеться 15.09.2016 року о 08:20. У разі не-

явки відповідача  в судове засідання суд розгляда-

тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК

України. 

Суддя  Овчаренко О. Л.

ПОВНИМ 
ТОВАРИСТВОМ 
«ЛОМБАРД 
МІГРОС КУНАКОВ 
І КОМПАНІЯ» 
(код ЄДРПОУ 40656259)
втрачено печатку. 
Про втрату печатки Това-
риства було повідомлено
відповідні державні 
органи. У зв’язку 
з запобіганням погіршенню роботи Товариства було
виготовлено нову печатку, яка діє з 29 серпня 2016
року (зразок нової печатки додається).

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається справа № 236/1527/16-ц за клопотанням
про визнання та надання дозволу на примусове ви-
конання на території України рішення російського
суду від 28.04.2014 року про стягнення коштів з Мі-
шиної Ольги Дем’янівни.

Заінтересована особа Мішина Ольга Дем’янівна
викликається до каб. № 12 суду на 15 вересня 2016
року на 14 годин 00 хвилин для участі у розгляді
справи по суті. 

Суддя Саржевська І. В.

Красноармійським міськрайонним судом Донець-
кої області здійснюється спеціальне судове провад-
ження за кримінальним провадженням щодо Жиліна
Олександра Борисовича, обвинуваченого за ч. 1 ст.
258-3 КК України. Обвинуваченому Жиліну О. Б. не-
обхідно з’явитись до зали судового засідання №6
Красноармійського міськрайонного суду Донецької
області за адресою: 85302, Донецька область, м. По-
кровськ, вул. Європейська, 20, на 09.00 год. 15 ве-
ресня 2016 року.

Суддя Стоілова Т. В. 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу № 233/886/16-ц за
позовом Васильєвої Юлії В’ячеславівни до Васильєва Євгена
Володимировича про визначення додаткового строку для
прийняття спадщини. Відповідач Васильєв Євген Володими-
рович, який проживає у м. Макіївка, м-н Зелений, 7/32, ви-
кликається у судове засідання на 13-00 год. 15.09.2016 р.
Розгляд відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськ-
районного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16). У
випадку неприбуття в судове засідання представник відпо-
відача повинен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за його відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Баєвої Ірини Миколаївни до Баєва Павла
Анатолійовича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Баєв Павло Анатолійович,
13.09.1990 р.н., останнє місце проживання: м. Дебальцеве,
вул. Воровського, 171, викликається на 16 вересня 2016
року на 9-00 годину, каб. № 6, для участі у розгляді справи
(№ 234/120803/16-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 роз-
глянута у його відсутність. 

Суддя Демидова В. К.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/7600/16-ц, 2/219/3695/2016 за позовною заявою
Андрусенко Зої Федорівни до Жданівської міської ради про ви-
значення додаткового строку для прийняття спадщини.

Відповідач по справі Жданівська міська рада (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Жда-
нівка, вул. Комсомольська, 1) викликається 16 вересня 2016
року на 10 годину 30 хвилин до суду, каб. 301, для участі в роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
за їх відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/5355/16-ц, 2/219/2819/2016 за позовною заявою
Наумовича Артура Анатолійовича до Наумович Наталії Сергіївни
про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Наумович Наталя Сергіївна (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м.
Єнакієве, вул. Урицького, 19) викликається 15 вересня 2016 року
на 11 годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді
справи по суті. Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі
повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за їх відсутності.

Суддя Брежнев О. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом Поліщук Олесі Павлівни
до Поліщука Андрія Віталійовича про надання дозволу на
виїзд дитини. Відповідач у справі Поліщук Андрій Віталійо-
вич, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Фізкультурна, буд. 4, кв. 16, викликається
на 16 вересня 2016 року на 8 годину 00 хвилин до суду для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька обл., вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовною заявою Гончарової Валентини
Михайлівни  до Воробйова Юрія Вікторовича про стягнення
суми за рахунок відшкодування збитків від злочину. Відпо-
відач по справі Воробйов Юрій Вікторович, проживає за ад-
ресою, вказаною в позовній заяві: Донецька область, 
м. Бахмут, вул. Некрасова, 32/21, викликається на 15 ве-
ресня 2016 року на 11 годину 00 хвилин до суду для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Т. В. Давидовська

Апеляційний суд Донецької області (84511, м. Бахмут, вул.
Свободи, 10) розглядає цивільну справу № 227/6379/16-ц (№22-
ц/775/1390/2015) за апеляційною скаргою Уповноваженої особи
ФГВФО на ліквідацію ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» на заочне рішення
Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 25
травня 2016 року у цивільній справі за позовом Уповноваженої
особи ФГВФО на ліквідацію ПАТ «УКРБІЗНЕСБАНК» до Черво-
нопольської Олени Володимирівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідач у справі
Червонопольська О.В. (останнє відоме місце проживання: вул.
Шалімова, 8/56, м. Харцизьк, Донецька обл.) викликається на 15
вересня 2016 року на 10 годину 10 хвилин до суду для участі у
розгляді справи по суті. У випадку неприбуття відповідача, вона
повинна повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута за її відсутності. 

Суддя Санікова О. С.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси у
складі колегії суддів Морозової. І.В., Іщенко О.В., Жуковського
C.O. перебуває кримінальна справа № 522/15311/14-к, 
1-кп/521/612/16 за обвинуваченням Авдєєвої Інги Микола-
ївни, Сідельникова Миколи Миколайовича, обвинувачених
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого
ч. 1 ст.14, ч.2 ст.258 КК України. Малиновським районним
судом здійснюється виклик обвинувачених Авдєєвої Інги
Миколаївни та Сідельникова Миколи Миколайовича для
участі в підготовчому судовому засіданні по кримінальному
провадженню, яке відбудеться 27.09.2016 року о 15:00 го-
дині в залі судових засідань Малиновського районного суду
м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1-А.

Суддя І. В. Морозова

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької
області знаходиться цивільна справа № 2-д/243/17/2016 за до-
рученням Березовського районного суду ХМАО-Югра РФ про
допит відповідача у цивільній справі за позовом Пожидаєвої О. М.
до Чорного В. М. про позбавлення батьківських прав.

В судове засідання, призначене на 15.09.2016 року о 08-40
год., яке відбудеться у приміщенні Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області за адресою: Донецька область, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2 (2 поверх), викли-
кається відповідач Чорний Володимир Михайлович, 08.06.1962
р. н., який мешкає за адресою: Донецька обл., м. Горлівка, вул.
Першотравнева, 110.

Явка відповідача є обов’язковою. При собі мати документ з
фотокарткою, що посвідчує особу.

Суддя І. М. Мінаєв

Голованівський районний суд Кіровоградської області
(смт Голованівськ, вул. Соборна, 18, Голованівського
району Кіровоградської області) викликає як відповідача
Осиченка Едуарда Геннадійовича, який проживає за ад-
ресою: м. Миколаїв, вул. Красносільська, 22, в судове
засідання у цивільній справі за позовом Осиченка Ана-
толія Петровича до Осиченка Едуарда Геннадійовича про
визнання особи такою, що втратила права користування
житлом, на 15.00 год. 06.10.2016 року за адресою: смт
Голованівськ, вул. Соборна, 18.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Гут Ю. О.

Святошинський районний суд м. Києва (03148, м.
Київ, вул. Я. Коласа, 25) викликає Дузь Леоніда Пет-
ровича, який зареєстрований за адресою: м. Київ,
бул. Івана Крамського 4, кв. 8, відповідачем у цивіль-
ній справі за позовом Забродкіної Наталії Олексан-
дрівни на 10.10.2016 року о 12 год. 00 хв.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судове засідання, справа буде розглядатися
за відсутності відповідача за наявними у справі до-
казами.

Суддя В. В. Макаренко

Богунський районний суд м. Житомира (м. Жито-

мир, м-н Соборний, 1) викликає як обвинуваченого

Михайлова Віталія Володимировича в судове засі-

дання, яке відбудеться 20 вересня 2016 року о 09

год. 30 хв. в залі суду 2-Б-3, по кримінальному про-

вадженню по обвинуваченню Михайлова Віталія Во-

лодимировича за ст.258-3 ч. 1 КК України.

Суддя В. М. Іонніков

Балтський районний суд Одеської області викли-
кає Гинкула Олександра Миколайовича як відпові-
дача у цивільній справі № 2/493/529/16 за позовом
Баштана О.М. до Гинкула P.M. про стягнення грошо-
вих коштів за невиконаним договором купівлі-про-
дажу.

Попереднє судове засідання відбудеться 30 ве-
ресня 2016 року о 10 год. у залі судового засідання
№ 1 Балтського районного суду за адресою: Одеська
область, м. Балта, вул. Кузнечна (Ткаченка), 56. У
разі неявки справу буде розглянуто за Вашої відсут-
ності.

Суддя Бодашко Л.І.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається
цивільна справа № 236/2119/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Чудаєва Сер-
гія Володимировича про стягнення заборгованості за
кредитним договором в розмірі 651523,56 гривень. Від-
повідач Чудаєв Сергій Володимирович викликається до
каб. № 27 суду на 13 вересня 2016 року на 08 годину 15
хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута без його участі за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Літвинова Андрія Миколайовича,
який зареєстрований за адресою: Луганська область,
м. Попасна, вул. Лугова, буд. 69, у судове засідання по
цивільній справі за № 423/2227/16-ц за позовом Літви-
нової Наталії Анатоліївни до Літвинова Андрія Миколайо-
вича про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон дитини
без згоди батька, що відбудеться 14 вересня 2016 року
о 08 год. 00 хв. в приміщенні 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

Фастівський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає в судове засідання Гаврилюка Володимира Пет-
ровича як відповідача по цивільній справі №2/381/930/16
за позовом Органу опіки та піклування виконавчого ко-
мітету Фастівської міської ради до Гаврилюк Людмили
Леонідівни, Гаврилюка Володимира Петровича про по-
збавлення батьківських прав.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена
на 15 вересня 2016 року на 09-30 год. за адресою: Київ-
ська область, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, каб. 16.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова. 

Головуючий суддя Є. Ю.Чернишова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання як відповідача по справі
за позовом Луганського обласного будинку дитини
№ 2 про позбавлення батьківських прав, яке відбу-
деться 16.09.2016 року о 14.00:

- Герман Ганну Сергіївну, 28.01.1989 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебу-
вання) – Луганська обл., м. Ровеньки.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Біловодський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання як відповідача по справі
за позовом Шамшуріна Юрія Вячеславовича про
стягнення боргу на 16.09.2016 року о 09.40:

- Демченка Василя Сергійовича, 03.07.1979 року
народження, останнє відоме зареєстроване місце
проживання (перебування) – м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої
участі на підставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє,
що розгляд цивільної справи за позовною заявою При-
ватного акціонерного товариства «Страхова компанія
«БРОКБІЗНЕС» до Святецького Василя Васильовича про
відшкодування шкоди в порядку регресу призначено на
07 листопада 2016 р. о 10.30 год. в приміщенні суду
(03113, м. Київ, вул. Шутова, 1, каб. 20) під головуван-
ням судді Демидовської А. І.

У  судове засідання викликається як відповідач Свя-
тецький Василь Васильович.

В разі вашої неявки, справу буде розглянуто у вашу
відсутність.

В провадженні Київського районного суду м. Харкова,
у судді Губської Я. В. знаходиться цивільна справа за по-
зовом Мудрик І. А. до Мудрика В. В. про розірвання
шлюбу.

Повідомляємо Мудрика Володимира Васильовича,
що судове засідання по вищезазначеній справі призна-
чено на 18 жовтня 2016 р. о 10.30 год. (м. Харків, вул.
Валентинівська, 7-б, каб. 28).

Одночасно повідомляємо, що у разі вашої неявки у
судове засідання без поважних причин справа буде роз-
глянута за вашої відсутності при заочному розгляді
справи на підставі доказів, що містяться в матеріалах
справи.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає як
відповідача правонаступника Толмачевої Лідії Іванівни –
Котляр Ольгу Данилівну у справі за позовом Ющенко Мар-
гарити Юхимівни до правонаступника Толмачевої Лідії Іва-
нівни – Котляр Ольги Данилівни, треті особи без
самостійних вимог щодо предмета спору – Сафонов Іван Во-
лодимирович, Сафонова Аліна Вікторівна про визнання не-
дійсним договору купівлі-продажу, розгляд якої відбудеться
22.09.2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Жито-
мир, майдан Соборний 1, каб. 332.

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

Суддя Н. М. Анциборенко

Жовтневий районний суд Миколаївської області
повідомляє, що 01 вересня 2016 року судом було ви-
несено рішення по цивільній справі № 2/477/766/16
за позовом Сахацького Іллі Івановича до Зайцевої
Тетяни Сергіївни, третя особа: Українська універ-
сальна товарно-сировинна біржа про визнання до-
говору купівлі-продажу дійсним.

Адреса суду: м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 77, каб.
№ 6.

Суддя В. В. Полішко

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за позо-
вом Трача Івана Дем’яновича до Матвієнко Лілії
Олександрівни про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Суд викликає як відповідача Матвієнко Лілію Олек-
сандрівну в судове засідання, яке відбудеться 14.09.16
року о 09.00 годині в приміщенні Бердянського міськ-
районного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, каб. 506. Суддя Ревуцький
С. І., тел. (код 06153) 3-51-09. Явка до суду є обов’язко-
вою. В разі неявки справа буде розглянута за наявними
матеріалами в заочному порядку.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу за позовом Севастьянова Сергія
Олександровича до Севастьянової Тетяни Олександрівни
про розірвання шлюбу. Відповідачка у справі Севастьянова
Тетяна Олександрівна, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Пересипкіна, буд. 16, кв.
196, викликається на 15 вересня 2016 року на 08 годину 30
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жов-
тня), 4) розглядає цивільну справу за позовом ТОВ «Кре-
дитні ініціативи» до Івлєва Віктора Анатолійовича про
стягнення заборгованості. Відповідач по справі Івлєв Вік-
тор Анатолійович (зареєстрований за адресою: 83045,
м. Донецьк, вул. Савельєва, 23) викликається на 16 ве-
ресня 2016 року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Челюбєєв Є. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м.
Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4)
розглядає цивільну справу за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» до Лихманюка Олександра Миколайовича про стяг-
нення заборгованості. Відповідач по справі Лихманюк
Олександр Миколайович (зареєстрований за адресою:
83000, м. Донецьк, вул. Раздольна, 20) викликається на 16
вересня 2016 року об 11.00 год. до суду, каб. № 8, 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 Челюбєєв Є. В.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 10 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +9 +14    +23 +28
Житомирська +9 +14    +23 +28
Чернігівська +6 +11    +18 +23
Сумська +6 +11    +18 +23
Закарпатська +10 +15    +25 +30
Рівненська +9 +14    +23 +28
Львівська +9 +14    +23 +28
Івано-Франківська +9 +14    +23 +28
Волинська +9 +14    +23 +28
Хмельницька +9 +14    +24 +29
Чернівецька +9 +14    +24 +29
Тернопільська +9 +14    +23 +28
Вінницька +9 +14    +24 +29

Oбласть Нiч          День
Черкаська +9   +14   +21  +26
Кіровоградська +9   +14   +23  +28
Полтавська +9   +14   +18  +23
Дніпропетровська +9   +14   +21  +26
Одеська +10   +15   +24  +29
Миколаївська +10   +15   +23  +28
Херсонська +10   +15   +23  +28
Запорізька +10   +15   +21  +26
Харківська +6   +11   +18  +23
Донецька +8   +13   +18  +23
Луганська +6   +11   +18  +23
Крим +14   +19   +23  +28
Київ +12   +14   +24  +26

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Херсонським
онкологам допоможе
сучасна лабораторія

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

МЕДИЦИНА. У Херсонському обласному онкологічному дис-
пансері відкрили сучасну бактеріологічну лабораторію, викорис-
тання якої  значно підвищить рівень профілактичних заходів,
спрямованих на зниження ризику виникнення внутрішньолікар-
няних інфекцій, контролю стерилізації та дезінфекції. Це зни-
зить витрати на проведення санітарно-бактеріологічних дослід-
жень, які  здійснюють на комерційній основі в інших лаборато-
ріях. Також відкриття бактеріологічного відділу  дасть змогу у
короткі терміни визначити збудника інфекційного процесу, зни-
зить ризик виникнення резистентності до антибактеріальних
препаратів широкого  спектра дії завдяки   швидкому визначен-
ню чутливості до них. 

Як зазначила перший заступник голови Херсонської облдерж -
адміністрації Валентина Січова, «відкриття лабораторії — чер-
говий рубіж для   сучасного онкодиспансеру. Це чергове наше
досягнення». Автоматизація лабораторії скорочує час отриман-
ня результату до 48—72 годин, підвищує ефективність лікуван-
ня пацієнта,   зменшує тривалість лікування його в стаціонарі,
мінімізує кількість помилок лаборанта,  дає можливість контро-
лю ситуації у режимі реального часу, забезпечує стандартиза-
цію читання результатів, створення бази даних. Завдяки новому
обладнанню, що працюватиме в лабораторії, лікарі на підставі
якісних досліджень зможуть встановлювати чіткий діагноз та
призначати правильне лікування. Херсонська лабораторія в он-
кодиспансері — одна з кращих в Україні.

фотофакт

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

ПОСВЯТА. Клятва першо-
курсників, напутні слова від
ректора, представників вла-
ди, викладачів та благосло-
вення під церковні дзвони.
Студенти  вишів Черкащини
провели День знань, як і
більшість в Україні. Нині вже
можна проаналізувати, яким
стало цьогорічне поповнення
черкаських вишів. Зокрема
прийняв поповнення й Чер-
каський державний техноло-

гічний університет. Серед
першокурсників — і 34 бійці
АТО, зокрема з батальйону
«Айдар», захисники Донець-
кого аеропорту — «кіборги»,
інші представники Збройних
cил та Національної гвардії
України. Вони опановувати-
муть знання у будівельній га-
лузі, інформаційних техноло-
гій і систем, комп’ютеризова-
них технологій машинобуду-
вання та дизайну. П’ятнадця-
тьом із них залікові книжки
вручив на урочистій лінійці
перший заступник голови

облдерж адміністрації Віталій
Коваль.

Обласна влада зверну-
лась з ініціативою до Мініс-
терства освіти і науки Украї-
ни щодо збереження на ни-
нішню вступну кампанію
спрощеної системи вступу
для учасників АТО. Тож при
вступі до вищого навчально-
го закладу вони мали мож-
ливість обирати між конкур-
сним відбором за результа-
тами зовнішнього незалеж-
ного оцінювання та вступни-
ми іспитами, а також зарахо-

вуватись на навчання за кво-
тами.

Командир відділення 90-го
окремого аеромобільного де-
сантного батальйону Олек-
сандр Тимошенко розповів,
що вже має вищу освіту, але
вивчитися на будівельника
мріяв усе життя, і ось нарешті
мрія здійсниться.

— А ще мрію, щоб нарешті
завершилась війна на сході й
Україна стала по-справжньо-
му сильною державою. Ось
тоді й згодяться мої знання та
професія будівельника. 

оголошення

ДУХ В РУСІ. Літні Паралімпійські ігри-2016 офіційно розпо-
чалися на стадіоні «Маракана» в Ріо-де-Жанейро з яскравої це-
ремонії відкриття. Організатори заходу ставили перед собою
мету кинути виклик стереотипам і відобразити енергію паралім-
пійського співтовариства, пише Бі-Бі-Cі.

Вогонь Паралімпійських ігор 2016 року запалив шестиразо-
вий чемпіон паралімпіад у плаванні бразилець Клодоалдо 
Сілва.

За 11 днів на Іграх розіграють 528 комплектів медалей у 22
видах спорту. Серед понад чотирьох тисяч спортсменів зі 170
країн були на церемонії відкриття й українські паралімпійці.
Україну на Іграх представлять 172  параатлети в 15 видах
спорту — це найбільша кількість за всю історію нашої неза-
лежної країни.

На нинішніх Іграх Україна серед фаворитів у загальному ме-
дальному заліку. 

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

ОФІЦІЙНО. Команди укра-
їнця Володимира Кличка та
чемпіона світу у суперважкій
вазі за версіями WBA, WBO,
IBO британця Тайсона Ф’юрі
оголосили про досягнення до-
мовленості щодо проведення
матчу-реваншу між боксера-
ми. Поєдинок відбудеться 29
жовтня у Манчестері, як і пла-
нували.   

Перший бій Володимира
Кличка і Тайсона Ф’юрі відбув-

ся торік 29 листопада в Німеч-
чині і закінчився перемогою
британця одностайним рішен-
ням суддів.

Узгодження позицій про по-
вторний поєдинок досягли
після тривалих перемовин, не-
одноразових погроз Ф’юрі за-
вершити кар’єру та заяви Во-
лодимира Кличка про  подан-
ня судового позову в разі не-
дотримання суперником умов
контракту.

Нарешті  вдалося домови-
тися остаточно, тож останньої
суботи жовтня подію транслю-

ватимуть у прямому ефірі в
понад 150 країнах світу. Ціка-
во, що букмекери під час тя-
ганини з визначенням дати
матчу-реваншу неодноразово
змінювали  ставки на фавори-
та протистояння. Але наш
чемпіон упевнений у своїй пе-
ремозі. Про це він повідомив
на сторінці в Фейсбуці.

«Привіт, хлопці. Матч-ре-
ванш, нарешті, — вирішена
справа. Я виправлю свою по-
милку 29 жовтня на «Манчес-
тер Арені». Побачимось там!»
— написав Володимир.

Імовірно, серед глядачів
цього поєдинку буде й украї-
нець Олександр Усик. Ось
лиш невідомо, в якому статусі.
Адже 17 вересня  наш боксер
побореться за титул чемпіона
світу за версією WBO з поля-
ком Кшиштофом Гловацьки.
Утім, українець, який до бою
традиційно готується  в Кар-
патах, упевнений, що поляк
його не здивує.  І тут з ним со-
лідарні букмекери, які вірять у
претендента, а отже, ставки
на його перемогу приймають
з нижчим коефіцієнтом. 

Матч-реванш 
Кличко — Ф’юрі 
відбудеться 
29 жовтня

Бійці стали студентами

Димитровський міський суд Донецької області (м. Мирноград,
Донецька область, вул. Центральна, буд. 73) викликає Короля Ген-
надія Михайловича на 19 вересня 2016 року об 11.30 год. як від-
повідача у цивільній справі № 2/226/588/2016 за позовом Король
Галини Леонідівни до Короля Геннадія Михайловича про стягнен-
ня аліментів на утримання неповнолітньої дитини. У разі Вашої
неявки у судове засідання справа буде розглянута у Вашу відсут-
ність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ж.Є. Редько
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