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Крим, який ми любимо
ВИДАННЯ. Антологія творів про український півострів з такою назвою 
привернула увагу тисяч співвітчизників

Олександр ВЕРТІЛЬ, 
«Урядовий кур’єр»

Це не просто збірник чудових 
віршів для любителів поезії, 

а значно ширший, фактично по-
літичний проект — спроба через 

художню літературу заявити про 
український Крим, де зримо при-
сутня Україна впродовж віків. 
Через добір творів простежено 
тяглість української культурної 
традиції, а не просто замилуван-
ня поетів кримськими краєвида-

ми. За кожною сторінкою — го-
стрий пульс невіддільної частин-
ки України, що відраховує свій 
літопис за київським часом.

Ця книжка може стати духо-
вним раритетом. Вона вже ним 
стала, адже ошатний фоліант на 

600 сторінок із трьома блоками 
кольорових та чорно-білих ілю-
страцій — репродукцій картин 
І. Айвазовського, М. Волошина, 
К. Богаєвського та інших майстрів 
пензля оформлений з особли-
вою любов’ю і естетичною вишу-

каністю, привернув увагу тисяч 
співвітчизників. І не тільки ша-
нувальників художньої літерату-
ри, а кожного, кому доро-
га Україна, її територіаль-
на цілісність, зрештою істо-
рична справедливість.

Прем’єр-міністр про дерегулювання цього сегмента 
внутрішнього ринку на антикорупційній основі 
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Нацгвардія відчуває 
підтримку 

СОЦІУМ. Президент Петро Порошенко вручив військово
службовцям Нацгвардії ключі від нових квартир під час ро
бочої поїздки до Київської області, повідомляє пресслужба 
АП. За словами Президента, посилення соціальних гаран
тій воїнів — одне із пріоритетних завдань у розвитку Нац
гвардії, яка боронить Батьківщину, її суверенітет і територі
альну цілісність. 

Петро Порошенко заявив, що держава отримала можли
вість приділяти належну увагу забезпеченню житлом наших 
захисників. За підсумками минулого року військовослуж
бовці Нацгвардії отримали 318 квартир. 2016го на житло 
для військовослужбовців Нацгвардії держава передбачила 
майже 122 мільйони гривень, а в проекті держбюджету на 
2017й — 200 мільйонів. Президент наголосив, що «робить
ся все можливе, щоб кожна копійка, яку виділяють з держ
бюджету, використовувалася максимально ефективно». 

Президент нагадав, що 190 бійців Нацгвардії віддали жит
тя за рідну країну. Присутні вшанували пам’ять бойових по
братимів хвилиною мовчання. 
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

104 млн євро   
надасть ЄС для реалізації програми 
підтримки реформування державної 

служби в Україні на 2016—2020 роки 

 
«До кінця року 

ми запропонуємо 
ефективні механізми 

ціноутворення 
на ліки в країні».

Знання на межі: 
без куль і зомбування 

ДОКУМЕНТИ

Розпорядження Кабінету 
Міністрів України «Про 
оголошення конкурсу на зайняття 
вакантних посад державних 
секретарів міністерств»

«УК» з’ясовував, яких змін з 
початком проведення АТО на 
території Донеччини і Луганщини 
зазнала система медзабезпечення та 
надання медичної допомоги в ЗСУ

АКТУАЛЬНО

МАЙБУТТЯ. Молодь з Донбасу й Криму дедалі частіше   обирає 
якісну українську освіту 

Завдяки громадським активістам школярі з окупованих територій здобували знання з астрономії  
та інших предметів у Міжнародній зеленій школі в Карпатах
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оголошення

В провадженні Старобільського районного суду Луганської області
перебуває цивільна справа за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Зінов’єва
Андрія Станіславовича про стягнення заборгованості. Старобільський
районний суд Луганської області викликає Зінов’єва А.С. в судове за-
сідання 20 жовтня 2016 року о 10.00 для розгляду цивільної справи
за позовом ПАТ «Альфа Банк» до Зінов’єва А.С. про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться за адресою Старобільського районного суду
Луганської області (Суддя С.В. Олійник).

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

Суддя С.В. Олійник

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області по
кримінальній справі № 185/7221/16-к за обвинуваченням Закутнього
Івана Миколайовича у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3,
ч. 1 ст. 263 КК України, викликає обвинуваченого Закутнього Івана Ми-
колайовича в підготовче судове засідання, яке призначене на 24 жов-
тня 2016 року о 14.00 год., та яке буде проводитися головуючим
суддею Косюк А.П. у приміщенні Павлоградського міськрайонного
суду за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніп-
ровська, 135.

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

Суддя А. П. Косюк

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, вул.
Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачі по справах: № 2/219/8312/2016 — Купрянов Олексій Миколайович
(останнє відоме суду місце реєстрації за адресою: 84500, Донецька область, 
м. Бахмут, вул. 60 років утворення СРСР, 23/28); № 2/219/8312/2016 — Дени-
сенко Геннадій Леонідович (останнє відоме суду місце реєстрації за адресою:
84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Сибірцева, 188/166) викликаються 21
жовтня 2016 року на 09.00 годину до суду, каб. 204, для участі в розгляді справ
по суті.

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

Суддя Медінцева Н. М.

Старобільський районний суд Луганської області викликає Скрипника Ігоря
Васильовича, який мешкає: Луганська область, Антрацитівський район, с. Реб-
рикове, вул. Шкільна, 25, як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№431/4322/16-ц, провадження №2/431/1353/16 за позовом ПАТ «Альфа-Банк»
до Скрипника І.В. про стягнення заборгованості, що відбудеться 21.10.2016р. о
08.00 год. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Старобільськ,
вул. Миру, 38-«а».

У разі неявки в судове засідання, суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Суддя І. В. Кудрявцев

В провадженні Київського районного суду м. Одеси знаходиться ци-
вільна справа за позовом Вершиніної Інги Станіславівни до Суперсона
Анатолія Олексійовича, третя особа — Орган опіки та піклування Ки-
ївської районної адміністрації Одеської міської ради, про позбавлення
батьківських прав, у зв’язку з чим повідомляємо відповідача Суперсона
Анатолія Олексійовича, що судове засідання відбудеться 28 жовтня
2016 року о 12 год. 00 хв. у приміщенні Київського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3 «б», каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу № 219/6793/2016-ц за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Хоменка Ігоря Анатолійовича про стягнення суми
заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Хоменко Ігор Анатолійович, 16.10.1970р.н., який зареєс-
трований: м. Сіверськ, вул. Піонерська, 10, Бахмутський район, Донецької області
викликається у судове засідання на 20 жовтня 2016 року на 09 год. 30 хв.

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

Суддя Воробйова І.В.

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає від-
повідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк» ПАТ «Акцентбанк», про
стягнення заборгованості, у судові засідання, які відбудуться: 

19.10.2016р.  (резервне судове засідання — 21.10.2016р.)
Скибицька Тетяна Борисівна о 9.40 (останнє відоме місце ре-

єстрації: м. Луганськ, вул. Геологічна, буд. 14, кв. 36), справа 
№ 409/2016/16-ц

Калабухова Людмила Віталіївна о 9.20 (останнє відоме місце ре-
єстрації: Луганська обл. м. Лутугине, вул. Крупської, буд. 28, кв. 70),
справа № 409/2017/16-ц

Цатурян Інна Рафаелівна о 9.00 (останнє відоме місце реєстрації:
Луганська обл. м. Луганськ, вул. Білоруська, буд. 138), справа 
№ 409/2027/16-ц

Нурідінова Наталія Павлівна о 10.00 (останнє відоме місце реєстра-
ції:  м. Луганськ, кв. Героїв Сталінграда, буд. 3, кв. 35), справа 
№ 409/2015/16-ц

20.10.2016р.  (резервне судове засідання — 24.10.2016р.)
Бучковський Ігор Геннадійович об 11.20   (останнє відоме місце ре-

єстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Юр’ївка, вул. Миру, буд.
26, кв. 7), справа № 409/2035/16-ц

Крикун Володимир Валерійович об 11.00 (останнє відоме місце ре-
єстрації: м. Луганськ, кв. Южний, буд. 4б, кв. 75), справа 
№ 409/2033/16-ц

Волковська Лариса Анатоліївна об 11.40 (останнє відоме місце ре-
єстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Георгіївка, вул. Чер-
воноармійська буд. 42), справа № 409/2029/16-ц

26.11.2016р.  (резервне судове засідання — 28.11.2016р.)
Бокатова Світлана Сергіївна об 11.00 (останнє відоме місце ре-

єстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Георгіївка, вул. Шев-
ченка, буд. 16), справа № 409/2142/16-ц

Колодезна Світлана Вікторівна об 11.40 (останнє відоме місце ре-
єстрації: м.  Луганськ, вул. Побєдоносна,  буд.  11, кв. 75), справа 
№ 409/2109/16-ц

Славко Дмитро Анатолійович об 11.20  (останнє відоме місце ре-
єстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Павлівка, вул. Комуні-

стична, буд. 111), справа № 409/2102/16-ц
Морозова Ольга Вікторівна о 14.40 (останнє відоме місце реєстра-

ції: м. Луганськ, вул. 1-й Мікрорайон, буд. 3, кв. 29), справа 
№ 409/2090/16-ц

Буравльова Тетяна Павлівна о 12.00 (останнє відоме місце реєстра-
ції:  м. Луганськ, вул. Мічуріна, буд. 55), справа № 409/2108/16-ц

Верховод Вікторія Миколаївна о 14.00 (останнє відоме місце ре-
єстрації: м. Луганськ, кв. Південний, буд. 10, кв. 56), справа 
№ 409/2092/16-ц

Нітченко Костянтин Євгенович о 13.40 (останнє відоме місце 
реєстрації: м. Луганськ, вул. Урицького, буд. 126), справа 
№ 409/2093/16-ц

Коновалов Сергій Володимирович о 13.20 (останнє відоме
місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Чапаєва, буд. 36), справа №
409/2104/16-ц

Топоркова Галина Дмитрівна о 14.20 (останнє відоме місце реєстра-
ції:  м. Луганськ, кв. Лєнінського Комсомолу, буд. 5, кв. 9), справа 
№ 409/2091/16-ц

31.10.2016р.  (резервне судове засідання — 2.11.2016р.)
Держак Людмила Василівна о 10.00 (останнє відоме місце реєстра-

ції: м. Луганськ, вул. А. Ліньова, буд. 67а, кв. 126), справа 
№ 409/2064/16-ц

Зикова Тетяна Михайлівна о 10.20  (останнє відоме місце 
реєстрації: м. Луганськ, вул. Достоєвського, буд. 127), справа
№ 409/2066/16-ц

Шаповалов Дмитро Валерійович о 9.40 (останнє відоме місце ре-
єстрації:  Луганська обл., Лутугинський р-н, смт Успенка, вул. Ра-
дянська, буд. 179), справа № 409/2061/16-ц

Киранчук Анатолій Іванович о 9.20 (останнє відоме місце реєстрації:
Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Ключове, вул. Енгельса, буд. 3),
справа № 409/2075/16-ц 

Ткачова Зоя Іванівна о 8.00  (останнє відоме місце реєстрації: 
м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 8, кв. 8), справа № 409/2055/16-ц

Шконда Олександр Миколайович о 8.20 (останнє відоме місце
реєстрації: м. Луганськ, кв. Мирний, буд. 9, кв. 102), справа 

№ 409/2056/16-ц
Песецкая Людмила Іванівна о 8.40 (останнє відоме місце реєстрації:

Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Успенка, вул. Ломоносова, буд.
7), справа № 409/2054/16-ц

Парамонов Євгеній Васильович о 9.00 (останнє відоме місце ре-
єстрації: м. Луганськ, кв. Луганський, буд. 16, кв. 1), справа 
№ 409/2053/16-ц

07.11.2016 р.  (резервне судове засідання — 10.11.2016 р.)
Колосов Володимир Євгенович о 9.40 (останнє відоме місце ре-

єстрації:  Луганська обл., м. Лутугине, кв-л Шевченка, буд. 2, кв. 45),
справа № 409/2136/16-ц

Тімляков Ігор Миколайович о 9.20 (останнє відоме місце реєстрації:
Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Успінка, вул. Герцена, буд. 11),
справа № 409/2124/16-ц

Ромашов Дмитро Олександрович о 9.00 (останнє відоме місце ре-
єстрації:  Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Успінка, вул. Герцена,
буд. 11), справа № 409/2123/16-ц

08.11.2016р.  (резервне судове засідання — 11.11.2016р.)
Волохова Олена Олександрівна о 13.30 (останнє відоме місце ре-

єстрації: Луганська обл., м. Лутугине, кв. Шахтарський, буд. 42),
справа №409/2149/16-ц

Бочневич Сергій Миколайович о 13.00 (останнє відоме місце ре-
єстрації: Луганська обл., Лутугинський р-н, с. Переможне, вул. Леніна,
буд. 17), справа № 409/2152/16-ц

Суддя О.Г. Третяк

У разі неявки відповідача  у призначений час або неповідомлення
про причини неявки справу буде розглянуто за його  відсутності за
наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідачі по справах вважа-
ються належним чином повідомленими про час, день та місце прове-
дення судового засідання.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що в провадженні суду розглядається
цивільна справа №363/3175/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Гу-
сейнова Гасрата Бахтіяр огли про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 26 жовтня 2016
року об 11 годині 00 хвилин, за адресою: м. Вишго-
род, вул. Кургузова, 7, кабінет №17. У разі неявки
відповідача Гусейнова Гасрата Бахтіяр огли без по-
важних причин справа буде розглянута за його від-
сутності. 

Суддя М.Б. Баличева

Героніна Валерія Віталіївна, 06.04.1984 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якої: Донецька обл., м. Іловайськ,
вул. Левіна, 3/17, викликається до Добропільського міськ-
районного суду Донецької області, як відповідач по цивіль-
ній справі № 227/3672/16-ц за позовом ПАТ Комерційний
Банк «ПриватБанк» до Героніної Валерії Віталіївни про стяг-
нення заборгованості. Судове засідання відбудеться
21.10.2016 року о 09.00 год. в приміщенні суду за адресою:
Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі
неявки відповідача до суду справу буде вирішено на підставі
наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В.В.

Великобілозерський районний суд Запорізької об-
ласті викликає у судове засідання, яке відбудеться
21 жовтня 2016 року о 09.00 годині в приміщенні Ве-
ликобілозерського районного суду Запорізької об-
ласті за адресою: Запорізька область, с. Велика
Білозерка, вул. Пархоменка, 193, Кудашева Юрія Во-
лодимировича (останнє відоме місце реєстрації: За-
порізька обл., Великобілозерський р-н, с. Велика
Білозерка, вул. Пархоменка, буд. 155) як відповідача
по цивільній справі № 312/245/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Кудашева Юрія Володимиро-
вича про стягнення заборгованості.

Суддя Рогоза А.Ю.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Парфьонова Володимира
Михайловича для участі в цивільній справі за позо-
вом Парфьонової Юлії Павлівни про стягнення алі-
ментів, яка відбудеться 3 листопада 2016 року о
16.00 годині в приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін, вони вважаються повідомленими про час та
місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна
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�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення зміни до Указу 
Президента України від 25 жовтня 2007 року

№ 1020
1. Внести до розділу «Адміністрація Президента України» Переліку посад, що

можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил України, інших вій-
ськових формувань, правоохоронних органів спеціального призначення в дер-
жавних органах, установах і організаціях, та граничних військових звань за цими
посадами, затвердженого Указом Президента України від 25 жовтня 2007 року
№ 1020 (зі змінами, внесеними Указами від 16 липня 2010 року № 775, від 29
вересня 2011 року № 955, від 16 січня 2013 року № 27, від 8 травня 2014 року
№ 459 та від 10 липня 2015 року № 411), зміну, доповнивши після назви розділу
позицією такого змісту:

«Заступник Глави Адміністрації               генерал-полковник                     1».
Президента України 
2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
м. Київ Президент України П. ПОРОШЕНКО
15 жовтня 2016 року
№ 463/2016

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 жовтня 2016 р. № 703
Київ

Про внесення змін до пункту 7 Положення 
про застосування стимулюючих виплат 

державним службовцям
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ: 
Внести до пункту 7 Положення про застосування стимулюючих виплат дер-

жавним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від

6 квітня 2016 р. № 289 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 30, ст. 1212, № 75,
ст. 2506), такі зміни:

абзац восьмий викласти в такій редакції:
«Державному секретарю Кабінету Міністрів України, державним секретарям

міністерств гарантовано встановлюється надбавка за інтенсивність праці у роз-
мірі не менше 50 відсотків посадового окладу та за виконання особливо важ-
ливої роботи у розмірі не менше 50 відсотків посадового окладу.»;

доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Урядовому уповноваженому надбавки можуть встановлюватися керівником

державної служби у відповідному державному органі.».
Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 жовтня 2016 р. № 734-р

Київ

Про звільнення Іщука В. О. 
з посади генерального директора 

Концерну радіомовлення, радіозв’язку 
та телебачення 

Звільнити Іщука Володимира Олександровича з посади генерального дирек-
тора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення за власним бажан-
ням у зв’язку з виходом на пенсію. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 жовтня 2016 р. № 735-р

Київ

Про тимчасове покладення виконання
обов’язків генерального директора 

Концерну радіомовлення, радіозв’язку 
та телебачення на Богданова О. М.

Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку генерального 

директора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, виконання
обов’язків генерального директора зазначеного Концерну на першого заступ-
ника генерального директора Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телеба-
чення Богданова Олександра Миколайовича.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 жовтня 2016 р. № 736-р

Київ

Про погодження звільнення Павленка О. В.
з посади заступника голови правління 

Державної інноваційної фінансово-кредитної
установи 

Погодити пропозицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
щодо звільнення Павленка Олега Віталійовича з посади заступника голови прав-
ління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 11 жовтня 2016 р. № 737-р

Київ

Про погодження звільнення 
Александрова-Чікілевського Я. Б.

з посади заступника голови правління — 
начальника фінансового 

управління Державної інноваційної 
фінансово-кредитної установи 

Погодити пропозицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
щодо звільнення Александрова-Чікілевського Ярослава Борисовича з посади
заступника голови правління — начальника фінансового управління Державної
інноваційної фінансово-кредитної установи. 

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «Приватбанк»
до Ярової Валерії Рудольфівни про стягнення забор-
гованості, викликає до суду (адреса: Київська об-
ласть, смт Бородянка, вул. Центральна, 315) Ярову
Валерію Рудольфівну, яка проживала за останньою
відомою адресою: вул. Комсомольська, 103, смт Бо-
родянка Бородянського району Київської області, як
відповідачку на 27 жовтня 2016 року на 09 годину
00 хвилин. У разі неявки справа буде розглянута за
вашої відсутності.

Суддя Д.Є. Унятицький

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає у судове засідання відповідача по справі за позовом
Головкової Світлани Яківни про визнання особи такою,
що втратила право користування житловим приміщен-
ням та зняття з реєстраційного обліку, яке відбудеться
02.11.2016 року о 08.00:

— Головков Олександр Вікторович, 26.07.1970 р.н.,
останнє відоме зареєстроване місце проживання (пере-
бування) — Луганська обл., с. Вільхове. Адреса суду: Лу-
ганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30. У
разі неявки справу буде розглянуто без Вашої участі на
підставі Глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Деснянський районний суд м. Києва викликає Ми-
ролюба Івана Івановича, місце проживання: м. Київ,
вул. Бальзака, 58, кв. 272, як відповідача в судове
засідання, призначене на 11:30 год. 11 листопада
2016 року по цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Киян А.П., Миролюб І.І., Миролюб
Н.А. про відшкодування шкоди завданої злочином.
Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, кабінет
12.

У випадку неявки відповідача справа буде розгля-
нута за його відсутності.

Суддя Н. Г. Таран

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської
області викликає в судове засідання Панчука Артема
Сергійовича, як відповідача по цивільній справі
№274/2976/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приватбанк» до
Панчука Артема Сергійовича про стягнення боргу,
яке відбудеться 31 жовтня 2016 року о 14-30 год. в
приміщенні суду за адресою: 13312, Житомирська
область, м. Бердичів, вул. Житомирська, 30 а.

В разі неявки відповідача цивільна справа буде
розглядатися за його відсутності в порядку ст. 169
ч.4 ЦПК України. 

Суддя Хавронюк О. Л.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
Ярову Юлію Сергіївну, останнє відоме місце проживання якої:
м. Луганськ, кв. Молодіжний, 24/18, як третю особу в судове
засідання у цивільній справі № 423/3063/16-ц за позовом Си-
чової Карини Юріївни до Сичова Артема Олександровича про
стягнення аліментів на утримання дитини, що відбудеться
21.10.2016 р. о 08.30 годині (у разі неможливості прибути у
судове засідання, резервна дата 27.10.2016 р. о 08.30 годині)
в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. По-
пасна, вул. Суворова, 6.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без участі третьої особи на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя І.В. Лизенко

Подільський районний суд м. Києва повідомляє про
те, що 03 листопада 2016 року о 16.50 год. в приміщенні
суду за адресою (м. Київ, вул. Хорива, 21) (каб. 31) від-
будеться розгляд справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Всеукраїнський банк розвитку» до
Сірант Миколи Володимировича, Кучерук Ірини Петрівни
про стягнення заборгованості.

В судове засідання викликається відповідач Сірант
Микола Володимирович, АРК, Роздольнецький р-н, 
с. Кукушкіне, вул. Шкільна, 22; Кучерук Ірина Петрівна
АРК, Роздольнецький р-н, с. Чернишево, вул. Воров-
ського, 14.

Суддя М. О. Шаховніна

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідачів Чимбур Юлію Володимирівну, Чимбура Сергія
Юрійовича для участі в цивільній справі за позовом Органу
опіки та піклування Станично-Луганської РДА, 3-я особа:
Служба у справах дітей Станично-Луганської РДА про позбав-
лення батьківських прав, яка відбудеться 27 жовтня 2016 року
о 10.00 годині; у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання 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 викликає
як боржника (відповідача) Бондаренка Сергія Леонідовича
для участі в цивільній справі за заявою ТОВ «ДТЕК Свердлов -
антрацит» про відновлення втраченого провадження по
справі за позовом ДП «Свердловантрацит» до Бондаренка
Сергія Леонідовича про стягнення зайво нарахованої заро-
бітної плати, яка відбудеться 26 жовтня 2016 року о 16.00 го-
дині; у приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт
Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін вони
вважаються повідомленими про час та місце слухання
справи.

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

Суддя В.А. Карягіна

Сватівський районий суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає:

- Лисак Юлію Сергіївну, 11.07.1989 р.н., ІПН:
3269907403, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/7029/15-ц за позовом  Публічного акціонер-
ного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до
Лисак Юлії Сергіївни про стягнення заборгованості, що від-
будеться 27 жовтня 2016 року об 11.00 год.;

- Перерву Олену Олександрівну, 08.02.1984 р.н., ІПН:
3071918001, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/7065/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Пе-
рерви Олени Олександрівни про стягнення заборгованості,
що відбудеться 27 жовтня 2016 року о 12.00 год.;

- Карнауху Оксану   Валеріївну, 01.05.1971 р.н., ІПН:
2605320769, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/7068/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Кар-
наухи Оксани Валеріївни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 27 жовтня 2016 року о 09.00 год.;

- Єрьоменко Олену Вікторівну, 25.01 1970 р.н., ІПН:
2559209708, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/6938/15-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до
Єрьоменко Олени Вікторівни про стягнення заборгованості,
що відбудеться 27 жовтня 2016 року о 10.00 год.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. 

Суддя Л.М. Осіпенко

Сватівський районий суд Луганської області, розташова-
ний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя
Перемоги, 34, викликає:

- Микитюк Ольгу Павлівну, 24.10.1972 р.н., ІПН:
2659514644, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/7072/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Микитюк
Ольги Павлівни про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 28 жовтня 2016 року о 09.00 год.;

- Рузавіна Олександра Анатолійовича, 16.11.1971 р.н.,
ІПН: 2625209214, як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/6921/15-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Комерційного банку «Приватбанк» до
Рузавіна Олександра Анатолійовича про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 28 жовтня 2016 року о 10.00 год.;

- Бикова Валерія Володимировича, 02.07.1985 р.н., ІПН:
3122922535, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/7014/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Бикова Ва-
лерія Володимировича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 28 жовтня 2016 року об 11.00 год.;

- Цуканова Юрія Михайловича, 23.11.1974 р.н., ІПН:
2735505875, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/6940/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Цуканова
Юрія Михайловича про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 28 жовтня 2016 року о 12.00 год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
як відповідача:

- Трофименка Дмитра Сергійовича, 09.02.1990 року 
народження, який зареєстрований за адресою: Луганська
область, Попаснянський район, с. Новозванівка, вул. Совєт-
ська, буд. 4, у судове засідання по цивільній справі за 
№ 423/2193/16-ц за позовом Органу опіки та піклування в особі
Бердянської РДА в інтересах Трофименко Аліни Дмитрівни до
Трофименка Дмитра Сергійовича про позбавлення батьків-
ських прав та стягнення аліментів, що відбудеться 26 жовтня
2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська 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

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
як відповідача:

- Головенкіна Дениса Миколайовича, 27.06.1980 року на-
родження, який зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Первомайськ, вул. Куйбишева, буд. 19-а, кв. 104, у
судове засідання по цивільній справі за № 423/2243/16-ц за
позовом Головенкіної Ольги Валеріївни до Головенкіна Де-
ниса Миколайовича про дозвіл на тимчасовий виїзд за кордон
дитини без згоди батька, що відбудеться 26 жовтня 2016 року
о 10 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою : Луганська об-
ласть, 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

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
як відповідачів:

- Лазаренко Віру Іванівну та Лазаренка Геннадія Олексан-
дровича, які

зареєстровані за адресою: Луганська область, м. Попасна,
вул. Миру (Леніна), б.153, кв. 98 у судове засідання по цивіль-
ній справі за № 423/2607/16-ц за позовом Виконавчого комі-
тету Попаснянської міської ради про визнання осіб такими,
що втратили право користування жилим приміщенням, яке
відбудеться 28 жовтня 2016 року о 08 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суво-
рова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А.В. Архипенко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає
як відповідача Родоная Ніну Василівну (Луганська область, м.
Кадієвка, пр. Ярославський, 1/1) у судове засідання з роз-
гляду цивільної справи № 428/9827/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» м. Київ до
Родоная Ніни Василівни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, стягнення судового збору, яке відбу-
деться 28 жовтня 2016 року о 14 годині 00 хвилин у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєро-
донецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі неявки на вказане
судове засідання суд розглядатиме справу без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Білокуракинський районний суд Луганської області
повідомляє, що ухвалою Білокуракинського районного
суду Луганської області від 26.07.2016 року визначено
здійснення спеціального судового провадження по
кримінальній справі № 409/1654/16-к за обвинувачен-
ням Будаг’янца Юрія Георгійовича за ознаками кримі-
нального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.
258-3 КК України.

Судове засідання відбудеться 25.10.2016 року о
09.00 год. в залі суду за адресою: Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

В судове засідання викликається обвинувачений Бу-
даг’янц Юрій Георгійович, останнє місце реєстрації: Лу-
ганська область, смт Ювілейне, вул. К. Маркса, буд. 4.

У випадку неявки обвинуваченого справу буде роз-
глянуто за його відсутності, на підставі ст. ст. 297-1,
323 КПК України.

Голова суду С.Б. Баранов

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає відповідачів в судове
засідання на 20 жовтня 2016 року, а саме:

- Залевського Олександра Романовича на 14.00 годину;
- Шешукова Костянтина Геннадійовича на 14.30 годину;
- Прокопеня Любов Василівну на 15.00 годину;
- Проніну Ірину Олександрівну на 15.30 годину;
- Прокудіна Володимира Леонідовича на 16.00 годину;
- Нікітіну Ірину Олександрівну на 16.30 годину;
- Прокопченко Світлану Станіславівну на 17.00 годину

по справах за позовами Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про стягнення за-
боргованості, в залі судових засідань Сватівського
районного суду Луганської області.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В.О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачів в судове
засідання на 19 жовтня 2016 року, а саме:

- Свєтличного Юрія Станіславовича на 14.00 годину;
- Плащінську Ірину Володимирівну на 14.30 годину;
- Хандромай Наталію Василівну на 15.00 годину;
- Михайлову Олену Андріївну на 15.30 годину;
- Усачова Валерія Миколайовича на 16.00 годину;
- Карнаухий Василя Миколайовича на 16.30 годину по

справах за позовами Публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про стягнення за-
боргованості, в залі судових засідань Сватівського
районного суду Луганської області.

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

Суддя В.О. Половинка

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Борисов Андрій Олександрович, 27.11.1984 року на-
родження, уродженець Брянської області РФ, громадя-
нин України, зареєстрований за адресою: Донецька
область, м. Маріуполь, пр-т Будівельників, 54, кв. 19, на
підставі ст.ст. 133, 135, 290, 297-5 КПК України, вам не-
обхідно з’явитися 21.10.2016 р. та 24.10.2016 р. у період
часу з 09.00 до 18.00 години у кабінет № 509 слідчого
управління прокуратури Донецької області до слідчого в
особливо важливих справах Надежденка С.В. за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Університет-
ська, 6, для проведення слідчих дій у кримінальному
провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових
розслідувань за № 42016050000000887 від 01.09.2016 р.
за ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 122 КК Ук-
раїни.

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 09.08.2016 року прийнято до про-
вадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного
державного реєстру досудових розслідувань за №
42015130000000112 відносно Макушенка Романа
Володимировича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 365 ч. 2 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Маку-
шенко Роман Володимирович у підготовче судове
засідання, яке перенесено на 27 жовтня 2016 року на
11.30 годині та відбудеться у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений
вважається повідомленим про час та місце слухання
справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя В.А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 01.06.2016 року прийнято до про-
вадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного
державного реєстру досудових розслідувань за №
22016130000000108 відносно Іорганського Григорія
Петровича у вчиненні кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 258-3 ч.1 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Іорган-
ський Григорій Петрович у підготовче судове засі-
дання, яке перенесено на 27 жовтня 2016 року о
13.00 годині та відбудеться у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений
вважається повідомленим про час та місце слухання
справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя В.А. Карягіна

Ухвалою Біловодського районного суду Луган-
ської області від 01.06.2016 року прийнято до про-
вадження обвинувальний акт, внесений до Єдиного
державного реєстру досудових розслідувань за №
22016130000000035 відносно Махмадієва Шодибега
Савріддіновича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 151 ч. 1 КК України.

До суду як обвинувачений викликається Махма-
дієв Шодибег Савріддінович у підготовче судове за-
сідання, яке перенесено на 27 жовтня 2016 року о
14.00 годині та відбудеться у приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

З дня опублікування оголошення обвинувачений
вважається повідомленим про час та місце слухання
справи.

Наслідки неявки передбачені ст. 323 КПК України.
Суддя В.А. Карягіна

Глушко Станіслав Олегович, 09.02.1963 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., м. Іло-
вайськ, вул. Ярославського, 8/30, Глушко Ольга Анато-
ліївна, 15.12.1962 р.н., останнє відоме місце проживання
якої: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Ярославського,
8/30, викликаються до Добропільського міськрайонного
суду Донецької області як відповідачі по цивільній справі
№ 227/3698/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» в особі
уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізич-
них осіб на ліквідацію AT «Дельта Банк» Кадирова В.В.
до Глушка Станіслава Олеговича, Глушко Ольги Анато-
ліївни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Судове засідання відбудеться 21.10.2016 року о
09.00 год. у приміщенні суду за адресою: Донецька об-
ласть, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі неявки
відповідачів до суду справу буде вирішено на підставі на-
явних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Києво-Святошинський районний суд Київської
області повідомляє Горбачову Ольгу Анатоліївну
про те, що цивільна справа № 369/4730/16-ц, про-
вадження № 2/369/2425/16, за позовом Горбачова
Максима Олександровича до Горбачової Ольги
Анатоліївни, треті особи: Служба у справах дітей
Києво-Святошинської районної державної адмі-
ністрації Київської області, Орган опіки та піклу-
вання Києво-Святошинської районної державної
адміністрації Київської області про усунення пере-
шкод у спілкуванні з дитиною та її вихованні, та
визначення способу участі у вихованні дитини та
спілкуванні з нею, призначена слуханням на 21
жовтня 2016 року о 12 год. 30 хв. в приміщенні
Києво-Святошинського районного суду Київської
області за адресою: вул. Мельниченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи
буде проведено у вашу відсутність.

Суддя Дубас Т.В.

В провадженні Слов’янського міськрайонного
суду Донецької області знаходиться цивільна
справа № 2/243/3988/2016 за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» до Соколова О.І. про стягнення заборго-
ваності.

Розгляд справи по суті відбудеться 20.10.2016
року об 11.45 год. (додаткова дата 24.10.2016
року о 08.30 год.) у приміщенні Слов’янського
міськрайонного суду Донецької області за адре-
сою: Донецька область, м. Слов’янськ, вул. До-
бровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідача Соколова Олександра Івано-
вича, 15 09 1957 р.н., адреса реєстрації: Донецька
область, м. Горлівка, с. Пантелеймонівка, вул.
Вокзальна, 49, є обов’язковою. У разі неявки від-
повідача справу буде розглянуто без його участі.

Відповідачу пропонується подати свої запере-
чення проти позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І.М. Мінаєв

В провадженні Слов’янського міськрайонного
суду Донецької області знаходиться цивільна справа
№ 2/243/3987/2016 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Рунова І.Б., Рунової І.Л. про стягнення заборго-
ваності.

Розгляд справи по суті відбудеться 20.10.2016
року об 11.30 год. (додаткова дата 24.10.2016 року
о 08.00 год.) у приміщенні Слов’янського міськрай-
онного суду Донецької області за адресою: До-
нецька область, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2 (II поверх).

Явка відповідачів Рунова Ігоря Борисовича,
05.10.1971 р.н., адреса реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Горлівка, вул. Малинича, 35, кв. 69, Руно-
вої Інни Леонідівни, 16.12.1967 р.н., адреса
реєстрації: Донецька область, м. Горлівка, вул. Без-
сонова, 27, кв. 322, є обов’язковою. У разі неявки
відповідачів справу буде розглянуто без їх участі.

Відповідачам пропонується подати свої запере-
чення проти позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.
Суддя І.М. Мінаєв

Токмацький районний суд Запо-
різької області викликає в судове
засідання Гундерич Сергія Степа-
новича як відповідача в цивільній
справі № 328/3433/16-ц за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гун-
дерич Сергія Степановича про
стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Судове засі-
дання відбудеться 20.10.2016 року
о 09.00 годині в приміщенні Ток-
мацького районного суду Запо-
різької області за адресою:
Запорізька область, м. Токмак,
вул. Володимирська, буд. 28. 

Суддя Петренко Л.B.

Врадіївський районний суд Ми-
колаївської області повідомляє, що
Богдан Юрій Георгійович виклика-
ється в судове засідання як відпо-
відач по цивільній справі за
позовом кредитної спілки «Світо-
вид» про стягнення кредитної за-
боргованості за кредитним
договором у розмірі 19 386, 58 грн.

Розгляд цивільної справи відбу-
деться о 10.00 год. 20.10.2016 року
за адресою: вул. Незалежності,
103, смт Врадіївка, Миколаївської
області.

Суддя А.В. Сорочан
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оголошення
В�провадженні�судді�Бердянського�міськрайон-

ного� суду� Черткової� Н.І.� знаходиться� цивільна
справа�№�310/6770/16-ц�за�позовом�Публічного�ак-
ціонерного�товариства�«Всеукраїнський�банк�роз-
витку»� до� Смірнової� Юлії� Михайлівни,� Смирнова
Михайла�Вікторовича�про�стягнення�заборгованості
за�договором�відступлення�права�вимоги�по�кредит-
ному�договору.

Розгляд�справ�призначено�на�03.11.2016�року�на
10.30�годину�в�приміщенні�Бердянського�міськрай-
онного�суду�за�адресою:�Запорізька�область,�м.�Бер-
дянськ,� вул.� Консульська,� 64,� каб.� 401,� суддя
Черткова Н. І.,�тел.�3-61-94.

Суд�викликає�як�відповідачів�Смірнову�Юлію�Ми-
хайлівну,�Смирнова�Михайла�Вікторовича.

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

Автозаводський�районний�суд�м.�Кременчука�По-
лтавської�області�викликає�Члек�Віру�Миколаївну
(останнє�відоме�місце�її�реєстрації:�Рівненська�об-
ласть,�м.�Дубно,�пров.�Львівський,�буд.�77),�як�від-
повідача�у�судове�засідання�по�цивільній�справі�за
позовом�Члек�Кирила�Олександровича�до�Члек�Віри
Миколаївни�про�розірвання�шлюбу.

Судове�засідання�відбудеться�09�листопада�2016
року�о�09�годині�00�хвилин�у�приміщенні�суду�за�ад-
ресою:�м.�Кременчук,�вул.�Першотравнева,�29/5,�ка-
бінет�№�18.

Явка�до�суду�відповідача�є�обов’язковою.�В�разі
неявки,�справу�буде�розглянуто�за�вашої�відсутності.

Відповідач�зобов’язаний�повідомити�суд�про�при-
чини�неявки�в�судове�засідання.

Суддя Ж. О. Кривич

Ковпаківський�райсуд�м.�Суми�викликає�як�відповіда-
чів� житлово-будівельний� кооператив� 55� «Алмаз»� та
об’єднання� співвласників� багатоквартирного� будинку
«Алмаз�41»�по�цивільній�справі�№�592/4986/16-ц,�про-
вадження�2/592/1682/16�в�судове�засідання�для�розгляду
цивільної�справи�за�позовом�Нікітенко�Любові�Іванівни
до�Виконавчого�комітету�Сумської�міської�ради,�жит-
лово-будівельний�кооператив�–�55�«Алмаз»�та�об’єд-
нання�співвласників�багатоквартирного�будинку�«Алмаз
41»�про�визнання�права�власності.

Розгляд�справи�відбудеться�о�13.00�годині�25�жовтня
2016�року,�в�приміщенні�Ковпаківського�райсуду�м.�Суми
за�адресою:�м.�Суми,�вул.�Першотравнева,�12,�зал�судо-
вого�засідання�№�7.

В�разі�неявки�співвідповідачів�житлово-будівельний
кооператив�–�55�«Алмаз»�та�об’єднання�співвласників
багатоквартирного�будинку�«Алмаз�41»�справа�буде�роз-
глянута�у�їх�відсутність.

Суддя Л.М. Труханова

Кагарлицький�районний�суд�Київської�області�викли-
кає�як�відповідача�гр.�Селезньова�Сергія�Анатолійовича,
24.09.1987� року� народження� по� цивільній� справі� №
368/1214/16ц�за�позовом�Селезньової�Наталки�Петрівни
до� Селезньова� Сергія� Анатолійовича� про� розірвання
шлюбу�для�розгляду�даної�справи�по�суті.

Останнє�відоме�місце�проживання�відповідача�Селез-
ньова� Сергія� Анатолійовича:� АР� Крим� Сімферополь-
ський� р-н,� сел.� Чистенькоє,� вул.� Чапаєва,� 57� кв.� 30.
Фактичне�місце�проживання�не�відоме.

Судове�засідання�відбудеться�28�жовтня�2016�року�об
11:00� годині� в� приміщенні� Кагарлицького� районного
суду�Київської�області,�що�знаходиться�за�адресою:�вул.
В.�Великого,�3,�м.�Кагарлик�Київської�області,�головую-
чий по справі суддя Кириченко В. І.

В�разі�неявки�відповідача�Селезньова�С.�А.�в�судове
засідання�справа�буде�розглянута�у�його�відсутність.

Глибоцький�районний�суд�Чернівецької�області�ви-
кликає�Няйко�Олену�Лазарівну�як�відповідача�в�су-
дове�засідання�по�цивільній�справі�№�715/1595/16-ц,
провадження�№�2/715/775/16�за�позовом�ПАТ�«При-
ват�Банк»�до�Няйко�Олени�Лазарівни�про�стягнення
заборгованості�на�09� год.�30�хв.�26�жовтня�2016
року�в�зал�судового�засідання�Глибоцького�район-
ного�суду�Чернівецької�області�за�адресою:�Черні-
вецька�область,�смт�Глибока,�вул.�Борцям�за�волю
України,�2-а.

Останнє�відоме�місце�проживання�Няйко�Олени
Лазарівни:�смт�Глибока,�вул.�3.�Космодем’янської,
17А,�Глибоцького�району�Чернівецької�області.

У�разі�неявки�відповідача�справа�буде�розглянута
за�наявними�матеріалами�в�заочному�порядку.

Суддя Ю. В. Маковійчук

Підволочиський�районний�суд�Тернопільської�об-
ласті�викликає�в�судове�засідання�як�відповідача�Ду-
шенько� Андрія� Антоновича� у� цивільні� справі� за
позовом�Публічного�акціонерного�товариства�комер-
ційний�банк�«ПриватБанк»�про�стягнення�заборго-
ваності�за�кредитним�договором.

Судове� засідання� відбудеться� 24� жовтня� 2016
року�о�10�годині�00�хвилин�у�приміщенні�Підволочи-
ського�районного�суду�Тернопільської�області�за�ад-
ресою:�селище�Підволочиськ,�вулиця�Залізнична,�1.

Останнє�відоме�місце�знаходження�відповідача
Душенько�Андрія�Антоновича:�вул.�Центральна,�67,
с.�Поділля,�Підволочиського�району,�Тернопільської
області.

У�випадку�неявки�відповідача�в�судове�засідання,
справа�буде�розглянута�у�його�відсутності.

Суддя Г. Б. Сидорак

Вінницький�міський�суд�Вінницької�області�пові-
домляє,�що�за�адресою:�м.�Вінниця,�вул.�Грушев-
ського,�17,�в�залі�судових�засідань�№�19,�14.11.2016
року�о�14.30�годині,�відбудеться�судове�засідання�у
кримінальному�провадженні�за�обвинуваченням�Сі-
денка�Ігоря�Івановича�у�вчиненні�злочинів,�передба-
чених�ч.�1�ст.�111,�ч.�1�ст.�408�КК�України.

В�судове�засідання�викликаються:�обвинувачений
Сіденко�Ігор�Іванович�та�захисник�Фаюра�Олександр
Олександрович.

Явка�учасників�процесу�є�обов’язковою.�В�разі�не-
можливості�з’явитися�до�суду,�просимо�повідомити
про�причини�неможливості�прибуття�в�судове�засі-
дання.

Справу�розглядає�колегія�суддів�у�складі�головую-
чого судді Курбатової І. Л., суддів Гайду Г. В., Ко-
вальчук Л. В.

«ТДВ СК «Альфа-Гарант» повідомляє, що�втрачено
бланки�Полісів�ОСЦПВВНТЗ:�

Серія АЕ№№�4381087;�5237759;�5237761;�5237762;�5237774;
6337842;� 6337846;� 6337848;� 6769895;� 7964942;� 7964943;
7964944;� 9527903;� 7714374;� 7721313;� 7955196;� 7955087;
7955086;� 3027953;� 4382406;� 4382410;� 4382446;� 4382448;
4382502;� 4382508;� 4382511;� 4382583;� 4382621;� 4382627;
4382628;� 43826444� 6343656;� 6343690;� 6769388;� 9528553;
9528593;� 9528596;� 9528598;� 9528599;� 9528628;� 9528642-
9528644;� 9528646;� 4382523;� 6343640;� 6670671;� 6769313;
9562948;� 5234540;� 5234541;� 5234543;� 5234546;� 5234547;
5234545;� 7715513;� 7979346;� 6669518;� 6781959;� 6789697;
7948341;� 7722654;� 6783596;� 5247835;� 5232737;� 6666542;
6666827;� 6783608;� 6789313;� 6789314;� 7712985;� 7712986;
7722247;� 7952497;� 7952498;� 7961432;� 7961433;� 7717113;
6666218;� 6669544;� 6669546;� 6767736;� 6767737;� 6669468;
7717996;� 7722876;� 7958055;� 7947733;� 7947734;� 7974403;
7974406;� 7976485;� 7722885;� 7712860;� 7954458;� 7974356;
7717952;� 7717975;� 7717990;� 7715303;� 7954409;� 7954410;
7969334;�7969335;�7976491.

Серія АІ№№�5868891,�після публікації вважати їх недійсними.

Михлик� Гаяне� Тачатівна,� 01.09.1968� року� народження,� та
Михлик�Єлизавета�Ігорівна,�27.01.2000�року�народження,�ос-
таннє�відоме�місце�проживання�чи�мешкання:�м.�Дніпродзер-
жинськ,� пр.� Перемоги,� буд.� 6/26,� кв.� 189,� викликаються� у
відкрите�судове�засідання�як�відповідачі�на�09.30�годину�28�жов-
тня�2016�року�у�справі�за�позовом�Михлик�Миколи�Микитовича
до�Михлик�Гаяне�Тачатівни,�треті�особи:�Адміністрація�Дніпров-
ського�району�м.�Дніпродзержинська,�Орган�опіки�та�піклування
—�адміністрації�Дніпровського�району�міської�ради,�про�усу-
нення�перешкод�в�користуванні�житловим�приміщенням�(квар-
тирою)� та� визнання� особи� такою,� що� втратила� право� на
користування�житловим�приміщенням.

Відкрите�судове�засідання�у�цивільній�справі�відбудеться�під
головуванням�судді�Лобарчук�О.О.�в�приміщенні�Дніпровського
районного�суду�м.�Дніпродзержинська�за�адресою:�м.�Дніпрод-
зержинськ,�вул.�Петровського�166,�2�поверх,�кабінет�№�2.

На�підставі�ч.�9�ст.74�ЦПК�України�після�опублікування�ого-
лошення�в�пресі�Михлик�Гаяне�Тачатівна,�Михлик�Єлизавета�Іго-
рівна� вважаються� повідомленими� про� час� і� місце� розгляду
справи.�У�разі�неявки�відповідачів,�справу�буде�розглянуто�за�їх-
ньої�відсутності.

Суддя О. О. Лобарчук

Лозівський�міськрайонний�суд�Харківської�області
викликає�Семикіна�Олега�Миколайовича,�як�відпові-
дача�на�розгляд�цивільної�справи�№�629/2806/16-ц
номер�провадження�2/629/1365/16�за�позовною�за-
явою�Семикіна�Романа�Олеговича�до�Семикіна�Олега
Миколайовича�про�визнання�особи�такою,�що�втра-
тила�право�користування�жилим�приміщенням,�який
відбудеться�21�жовтня�2016�року�о�08:05�годині�в
приміщенні�Лозівського�міськрайонного�суду�Хар-
ківської�області�за�адресою:�м.�Лозова�Харківської
області,�вул.�Ярослава�Мудрого,�9.

З�опублікуванням�оголошення�про�виклик�відпо-
відачі�вважаються�повідомленими�про�час�і�місце
розгляду�справи�і�у�випадку�неявки�розгляд�справи
може�бути�проведений�за�їх�відсутності.

Суддя Н. А. Смірнова

Оріхівський�районний�суд�Запорізької�області�викли-
кає�Стукань�Олену�Михайлівну,�28.10.1968�року�народ-
ження,�яка�проживає�за�адресою:�вул.�Інтернаціональна,
9/29,�м.�Амвросіївка,�Донецька�область,�87304,�у�судове
засідання� по� цивільній� справі� №323/2570/16-ц
(2/323/704/16)�за�позовом�Публічного�акціонерного�то-
вариства�комерційний�банк�«Приватбанк»�до�Стукань
Олени�Михайлівни�про�стягнення�заборгованості.�Судове
засідання�відбудеться�о�09-30�годині�26�жовтня�2016
року�у�приміщенні�суду�за�адресою:�Запорізька�область,
м.�Oріхів,�вул.�Чумацька,�23,�під головуванням судді Пле-
чищевої Оксани Валентинівни,�кабінет�№12.�З�опубліку-
ванням�оголошення�про�виклик,�відповідачі�вважаються
повідомленими�про�час�та�місце�розгляду�справи�та�у
випадку�неявки�до�суду�справу�може�бути�розглянуто�за
їх�відсутності�на�підставі�наявних�у�ній�даних�чи�доказів
(постановляє�заочне�рішення)�на�підставі�ст.�169�ЦПК
України.

Вінницький�міський�суд�Вінницької�області�повідом-
ляє,�що�14.11.2016�року�о�15:00�год.�в�приміщенні�Він-
ницького�міського�суду�Вінницької�області�за�адресою:
м.�Вінниця,�вул.�Грушевського,�17�в�залі�судових�засі-
дань�№�10�відбудеться�судове�засідання�в�криміналь-
ному� провадженні� №� 42015020420000199� за
обвинуваченням� Савенка� Геннадія� Олександровича� у
вчиненні�злочинів,�передбачених�ч.�1�ст.�111,�ч.�1�ст.�408
КК�України.

В�судове�засідання�викликається�обвинувачений�Са-
венко�Геннадій�Олександрович,�13.07.1969�р.н.,�який�за-
реєстрований� та� проживає� за� адресою:� АР� Крим.�
м.�Джанкой,�вул.�Московська,�в/ч�А2306.

Явка�учасників�процесу�є�обов’язковою.�В�разі�немож-
ливості�з’явитися�до�суду,�просимо�повідомити�про�при-
чини�неможливості�прибуття�в�судове�засідання.

Справа�розглядатиметься�колегією�суддів�у�складі:
головуючого судді Ковальчук Л. В., суддів Курбатової І. Л.,
Гайду Г. В.

Добропільський� міськрайонний� суд� Донецької� області
(85004,�м.�Добропілля�Донецької�області,�вул.�Банкова,�буд.�39
а)�розглядає�цивільні�справи�за�позовом�ПАТ«Укрсоцбанк»�до
Рогожиної�Вікторії�Сергіївни,�Семибратової�Ілони�Миколаївни,
Костишак�Олександра�Івановича,�про�стягнення�заборгованості.

Відповідачі:
Рогожина�Вікторія�Сергіївна,�20�липня�1979�року�народження,

останнє�відоме�місце�проживання�якої:�Донецька�обл.,�м.�Хар-
цизьк,�вул.�Фрунзе,�буд.�77/31;

Семибратова�Ілона�Миколаївна,�01.03.1979�р.�н.,�Донецька
обл.,�м.�Харцизьк,�вул.�Щорса,�38;

Костишак�Олександр�Іванович,�22.10.1968�р.�н.,�останнє�ві-
доме�місце�проживання�якого:�Донецька�обл.,�м.�Харцизьк,�вул.
Миру,�95/110,��викликаються�до�Добропільського�міськрайон-
ного�суду�Донецької�області�як�відповідачі�по�цивільних�справах.
Судове�засідання�відбудеться�24.10.2016�р.�о�08.00�год.�в�при-
міщенні�суду�за�адресою:�Донецька�обл.,�м.�Добропілля,�вул.
Банкова,�(Радянська),�39�А.�У�разі�неявки�відповідачів�до�суду,
справу�буде�розглянуто�на�підставі�наявних�у�ній�даних�чи�дока-
зів.

Суддя С. А. Притуляк

В�провадженні�судді�Бердянського�міськрайонного�суду
Черткової� Н.І.� знаходиться� цивільна� справа� за� позовом
Штанникової�Євгенії�Степанівни�до�Сиром’ятникової�Дар’ї
Сергіївни,�Ромащенка�Олексія�Ігоровича,�третя�особа:�при-
ватний�нотаріус�Бердянського�міського�нотаріального�ок-
ругу� Запорізької� області� Градова� Вероніка� Григорівна,
приватний�нотаріус�Бердянського�міського�нотаріального
округу�Запорізької�області�Дмитренко�Марина�Рафаелівна
про�визнання�недійсним�довіреності,�договору�купівлі-про-
дажу�недійсним�та�повернення�сторін�в�попереднє�стано-
вище:�№310/4019/16-ц.

Розгляд�справи�призначено�на�25.10.2016�року�на�10-00
годину�в�приміщенні�Бердянського�міськрайонного�суду�за
адресою:�м.�Бердянськ,�вул.�Консульська,�64,�каб.401,�За-
порізької�області,�суддя Черткова Н. І.,�тел.�3-61-94.

Суд�викликає�як�відповідачів�Сиром’ятникову�Дар’ю�Сер-
гіївну,�Ромащенка�Олексія�Ігоровича.�У�разі�неявки�відпові-
дача,� справа� буде� розглянута� за� наявними� в� ній
матеріалами.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» (03680,�
м.� Київ,� вул.� Казимира� Малевича,� б.� 86-Н,� код� ЄДРПОУ
33637321)�повідомляє�про�визнання�втраченими�бланків�до-
говорів�ОСЦПВВНТЗ:�АК/1259318�—�1�шт.,�АК/1325376�—�1
шт.,�АК/1325377�—�1�шт.,�AК/1325378�—�1�шт.,�АК/1325379
-�1�шт.,�АК/1325380�-�1�шт.,�AК/1325381�—�1�шт.,�AК/1325382
—� 1� шт.,� AК/1325383� —� 1� шт.,� AК/1325384� —� 1� шт.,
AК/1325385�—�1�шт.,�АК/1325386�—�1�шт.,�АК/1325387�—�1
шт.,�АК/1325388�—�1�шт.,�АК/1325389�—�1�шт.,�АК�/1325390
—� 1� шт.,� АК/1325391� —� 1� шт.,� АК/1325392� —� 1� шт.,
АК/1325393�—�1�шт.�АК/1325394�шт.,�АК/1325395�—�1�шт.,
АК/1325396�—�1�шт.,�АК/1325397�—�1�шт.,�АК/1325398�—�1
шт.,�АК/1325399�—�1�шт.,�АК/1325400�—�1�шт.,�АК/0936602
—� 1� шт.,� АЕ/9962175� —� 1� шт.,� АЕ/5709784� —� 1� шт.,
АЕ/6281142�—�1�шт.,�AE/6281162 —�1�шт.,�AE/7045137 —�1
шт.,�AE/7746918 —�1�шт.,�AE/7747885�—�1�шт.,�АЕ/8424544
—�1�шт.�

Голова Правління ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» 
Р. А. Дунаєвський

Старобільський�районний�суд�Луганської�області
викликає� відповідача� по� цивільній� справі� за� про-
вадж.�2/431/1119/16�Полянського�Віктора�Михайло-
вича,�який�тимчасово�мешкав�за�адресою:�Луганська
область,�м.�Старобільськ,�вул.�Миру,�7,�у�судове�за-
сідання�по�цивільній�справі�за�позовом�Полянської
Олександри�Олексіївни�до�Полянського�Віктора�Ми-
хайловича�про�надання�дозволу�дитині�на�тимчасові
неодноразові� поїздки� за� межі� держави� Україна
разом�із�матір’ю,�без�згоди�та�супроводу�батька.

Судове� засідання� відбудеться� 28� жовтня� 2016
року�о�08�годині�30�хвилин�в�приміщенні�суду�за�ад-
ресою:� 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�України.

Суддя В. О. Озеров

Приморський�районний�суд�міста�Одеси�повідом-
ляє,�що�«10»�листопада�2016�р.�о�16�годині�00�хви-
лин� в� залі� засідань�№� 221� в� приміщенні� суду� за
адресою:�м.�Одеса,�вул.�Балківська,�33,�відбудеться
слухання�справи�за�позовом�ПАТ�«Укрсоцбанк»�до
Прокудіної� Ольги� Вікторівни� про� звернення� стяг-
нення�на�предмет�іпотеки.

В�судове�засідання�у�вищевказаний�час�виклика-
ється�відповідач�Прокудіна�Ольга�Вікторівна.�В�разі
її�неявки�в�судове�засідання�позов�може�бути�роз-
глянутий�за�її�відсутністю�та�на�підставі�наявних�у
справі�доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Обухівський�районний�суд�Київської�області�по
цивільній�справі�№�2-1024/16�за�позовом�ПАТ�КБ
«Приватбанк»�до�Мальцевої�Елли�Миколаївни�про
стягнення�заборгованості,�викликає�до�суду�як�від-
повідача�Мальцеву�Еллу�Миколаївну�на�27�жовтня
2016�року�о�09.00�год.

Судове�засідання�відбудеться�під головуванням
судді Болобана В. Г. в�приміщенні�суду,�що�розта-
шований�за�адресою:�Київська�обл.,�м.�Обухів,�вул.
Київська,�б.�20.

В�paзі�неявки�відповідача�справа�буде�розглянута
у�його�відсутність�на�підставі�наявних�у�справі�дока-
зів.�

Біловодський�районний�суд�Луганської�області�викли-
кає�в�судове�засідання�відповідачів�у�справах�за�позо-
вами�ПАТ�«Укрсоцбанк»�про�стягнення�заборгованості
за�договорами�кредиту�на�26�жовтня�2016�року�на:

13-00�—�Кузьміну�Олену�Веніаминівну,�м.�Червоно-
партизанськ;

13-30�—�Землякову�Ірину�Юріївну,�м.�Ровеньки.
Судові�засідання�відбудуться�в�приміщенні�суду�за�ад-

ресою:�Луганська�область,�смт�Біловодськ,�вул.�Луган-
ська,�30.

У�разі�неявки�справу�буде�розглянуто�без�Вашої�участі
на�підставі�ст.�169�ЦПК�України.

Суддя Є. О. Соболєв

Бориспільський�міськрайсуд�Київської�області�пові-
домляє,�що�11.11.2016р.�о�10.00�відбудеться�розгляд
справи� №� 359/5249/16-ц,� провадження� №
2/359/1831/2016�за�позовом�Калініної�Світлани�Олексан-
дрівни�про�позбавлення�батьківських�прав�та�стягнення
аліментів.�Калініну�Павлу�Геннадійовичу�необхідно�з’яви-
тись�до�Бориспільського�міськрайсуду�за�адресою:�м.
Бориспіль,�вул.�Київський�шлях,�72,�зал�с/з�№10.�У�ви-
падку�неявки�відповідача,�від�якого�не�надійшло�заяви
про�розгляд�справи�за�його�відсутності�або�якщо�пові-
домлені�ним�причини�неявки�визнані�неповажними,�буде
ухвалено�заочне�рішення.

Суддя І. В. Муранова-Лесів

Канівський�міськрайонний�суд�викликає�як�відпові-
дача Тимофеєва�Ф.М.�по�справі�№�697/1353/16-ц�за�по-
зовом� ПрАТ� Страхова� компанія� «ПРОВІДНА»� до
Тимофеєва�Ф.М.�про�відшкодування�шкоди�в�порядку
регресу�в�судове�засідання,�яке�відбудеться�24.10.2016
року�о�09�год.�00�хв.�та�25.10.2016�року�о�09�год.�00�хв.
в�приміщенні�суду�за�адресою:�Черкаська�область,�м.
Канів,�вул.�Леніна,�88.

Після�опублікування�оголошення�в�пресі�відповідач
вважається� повідомленим� про� час� і� місце� розгляду
справи.�У�разі�неявки�відповідача�справа�розглядати-
меться�за�наявними�матеріалами,�на�підставі�ст.�169�ЦПК
України.

Суддя Г. С. Русаков

Нікітін�Михайло�Іванович�викликається�до�Пере-
яслав-Хмельницького� міськрайонного� суду� Київ-
ської� області,� що� знаходиться� за� адресою:�
м.�Переяслав-Хмельницький�Київської�області,�вул.
Богдана�Хмельницького,�65,�на�10�год.�30�хв.�26�жов-
тня� 2016� року� як� відповідач� по� справі�
№�373/1143/16-ц�за�позовом�до�нього�Публічного�ак-
ціонерного�товариства�«МЕГАБАНК»�про�стягнення
заборгованості�за�кредитним�договором.

В�разі�його�неявки�до�суду,�він�вважається�пові-
домленим�про�час�і�місце�судового�розгляду�і�роз-
гляд�справи�буде�проводитися�без�його�участі.

Суддя Залеська А. О.

Недригайлівський�районний�суд�Сумської�області�по-
відомляє:�02�листопада�2016�року�о�09�годині�в�залі�су-
дових� засідань� Недригайлівського� районного� суду
Сумської�області�за�адресою:�Сумська�обл.,�смт�Недри-
гайлів,� вул.�Шевченка,� 4� відбудеться� розгляд� справи�
№�582/578/16-ц�за�позовом�Публічного�акціонерного�то-
вариства�Комерційного�Банку�«ПриватБанк»�до�Рудика
Сергія�Васильовича,�26�лютого�1995�року�народження,
про�стягнення�заборгованості�за�кредитним�договором
Головуючий�по�справі�суддя Жмурченко В. Д. У�разі�не-
явки�відповідача�Рудика�С.�В.�в�судове�засідання,�справа
буде�розглянута�на�підставі�наявних�у�справі�доказів.

Конотопський�міськрайонний� суд�Сумської� об-
ласті� викликає� Патюк� Олександра� Михайловича,
22.01.1993�року�народження�(останнє�відоме�місце
проживання:�Сумська�область,�Конотопський�район,
с.�Заводи,�вул.�Комунарівська,�154),�як�відповідача
по�цивільній�справі�№2/577/1324/16-ц�за�позовом
ПАТ�КБ�«Приватбанк»�до�Патюк�Олександра�Михай-
ловича�про�стягнення�заборгованості�за�кредитним
договором�у�судове�засідання,�яке�відбудеться�03
листопада�2016�року�о�09�годині�00�хвилин�у�примі-
щенні�суду�за�адресою:�Сумська�область,�м.�Коно-
топ,�вул.�Садова,�8,�каб.�7,�тел.�2-54-49,�6-31-65.

Суддя В. О. Кравченко

Шишацький�районний�суд�Полтавської�області�викликає�Ластівку�Олександра�Григоровича,�як
відповідача�у�цивільній�справі�№�551/895/16-ц�за�позовом�AT�«СГ�Ю.БІ.АЙ»�до�Ластівки�О.�Г.�про
стягнення�в�порядку�регресу�страхового�відшкодування.

Засідання�відбудуться�о�08-30�год.�24�жовтня�2016�року�та�о�08-30�год.�28�жовтня�2016�року
(резервне�засідання)�за�адресою:�Полтавська�область,�Шишацький�район,�смт�Шишаки,�вул.�Пар-
тизанська,�6.

У�разі�неявки�в�судове�засідання�справа,�згідно�з�вимогами�ЦПК�України,�буде�розглянута�у�від-
сутність�відповідача.

Суддя Д. С. Сиволап

Державне агентство резерву України оголошує повторний аукціон з�реа-
лізації�матеріалів�та�обладнання,�що�використовуються�річковими�та�повітряними�по-
ртами.

Аукціон�відбудеться�03�листопада�2016�p.�о�15.00�год.
Контактні�телефони�осіб,�відповідальних�за�проведення�аукціону:�Одінцова�Л.А.

(044-235-17-42),�Шкляр�Л.П.�(044-234-32-28).
Детальна�інформація�про�умови�проведення�аукціону�розміщена�на�офіційному

веб-сайті�Держрезерву�України�—�www.gosrezerv.gov.uа.

Бланки договорів міжнародного 
страхування «Зелена картка» 

№�11579268,�11583313,11586258,
11569206,�11569425,�11569426,

11571289,11571290,�11571291,�11573255,
11574314�та�поліс�ОСЦПВНТЗ�

№�АВ/0763847,�які�були�втрачені
28.09.2016�року,�вважати недійсними.
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Шевченківський районний суд м. Львова викликає То-
карчук Світлану Валеріївну, 13.06.1980 року народження,
останнє відоме місце проживання за адресою: м. Львів,
вул. С. Ковалевської, 5, кв. 10, у судове засідання, яке
відбудеться 07 листопада 2016 року о 10.00 год. у справі
за позовом ТзОВ «Кредитні ініціативи» до Токарчук Світ-
лани Валеріївни про стягнення заборгованості.

Токарчук Світлана Валеріївна викликається у судове
засідання як відповідачка у справі. У разі неявки вказаної
особи у судове засідання на вказану дату, справа буде
розглядатись на підставі наявних доказів.

Суддя В. В. Свірідова

В Хмільницький міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (м. Хмільник, вул. Столярчука, 4, Вінницької об-
ласті) на 09 годину 00 хвилин 21 жовтня 2016 року
як відповідачі викликаються Луговських Леся Вікто-
рівна, Голубенко Віталій Вікторович, Голубенко Во-
лодимир Вікторович, Голубенко Василь Вікторович,
по цивільній справі за позовом Голубенко Тетяни
Анатоліївни про визнання права власності на спад-
кове майно.

У випадку неявки вказаних осіб, справа буде роз-
глянута у їхню відсутність на підставі наявних дока-
зів.

Суддя Вергелес В. О.

Вимога про усунення порушення основного 
зобов’язання за Кредитним договором 

№ 12/КВ-07 від 02.11.2007 р.
Відповідно до Договору № 31-Л від 05.09.2013 року (далі

- Договір), укладеного між ліквідатором ТОВ «Укрпром-
банк», ТОВ «Інвестиційна компанія «ІФГ Капітал» і Націо-
нальним банком України, передано активи, що перебували
на балансі ТОВ «Укрпромбанк», в управління ТОВ «Інвести-
ційна компанія «ІФГ Капітал».

Серед інших активів, переданих за Договором № 31-Л у
довірчу власність від ТОВ «Укрпромбанк» до ТОВ «Інвести-
ційна компанія «ІФГ Капітал», є право вимоги за Кредитним
договором № 12/КВ-07 від 02.11.2007 р., укладеним між 
ТОВ «Український промисловий банк» та з ТОВ «Реверспак»
(ЄДРПОУ 32803122), за яким ТОВ «Укрпромбанк» надав ТОВ
«Реверспак» кредитні кошти, а ТОВ «Реверспак» зо-
бов’язався в порядку, строки та на умовах, встановлених
цим Кредитним договором, повернути банку ці кредитні
кошти.

У забезпечення виконання зобов’язань за Кредитним до-
говором № 12/КВ-07, між ТОВ «Укрпромбанк» та ТОВ «Ре-
верспак» укладено Іпотечний договір №12/Zкіп-07 від
02.11.2007 р., посвідчений Омельяненко І.В., приватним но-
таріусом Рівненського районного нотаріального округу за
реєстровим номером № 5230, за яким ТОВ «Укрпромбанк»
передано в іпотеку: предмет іпотеки 1 – котельня, загальною
площею 196,0 кв.м, та майнові права на цех по фасуванню
продуктів харчування, що знаходяться за адресою: Рівнен-
ська область, Рівненський район, с. Велика Омеляна, вул.
Присадибна, буд. 1в; предмет іпотеки 2 – земельна ділянка,
площею 0,1681 га.

Повідомляємо, що зобов’язання, передбачені Кредитним
договором № 12/КВ-07 від 02.11.2007 р., ТОВ «Реверспак»
не виконано.

Відповідно до Додатку №1 до Договору № 31-Л станом
на дату його підписання на балансі ТОВ «Укрпромбанк» за
ТОВ «Реверспак» рахувалася заборгованість за Кредитним
договором № 12/КВ-07 у сумі: 1 165 703,15 гривень.

У відповідності до ст. 35 Закону України «Про іпотеку»
вимагаємо виконати основне зобов’язання - сплатити борг
в сумі 1 165 703,15 гривень, який виник згідно Кредитного
договору № 12/КВ-07 від 02.11.2007 року, за наступними
реквізитами:

нак./рах. № 32073337201026, відкритий в Національному
банку України, МФО 300001, код ЄДРПОУ 36645230, отри-
мувач ТОВ «ІК ІФГ Капітал»

Попереджаємо, що у випадку невиконання у 30-денний
термін з моменту публікації даної вимоги в газеті «Урядовий
кур’єр» та незадоволення даної вимоги щодо усунення по-
рушень Кредитного договору № 12/КВ-07, ТОВ «Інвести-
ційна компанія «ІФГ Капітал» буде змушене розпочати
процедуру звернення стягнення на предмет іпотеки, а саме
на: предмет іпотеки 1 – котельня, загальною площею 196,0
кв.м, та майнові права на цех по фасуванню продуктів хар-
чування, що знаходяться за адресою: Рівненська область,
Рівненський район, с. Велика Омеляна, вул. Присадибна,
буд. 1в; предмет іпотеки 2 – земельна ділянка, площею
0,1681 га, шляхом позасудового врегулювання у порядку,
передбаченому Законом України «Про іпотеку».

Біловодський районний суд Луганської області викликає
в судове засідання як відповідачів у справах за позовами
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за догово-
рами кредиту на 26 жовтня 2016 року на:

10.00 – Воротникова Дениса Олексійовича, м. Свер-
дловськ, Луганська область; 

10.30 – Асташова Андрія Валерійовича, с. Шахтарське, 
м. Свердловськ, Луганська обл.;

11.00 – Акименка Миколу Володимировича, м. Свер-
дловськ, Луганська область.

Судові засідання відбудуться в приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки  справу буде розглянуто без вашої участі на
підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Городищенський районний суд Черкаської області
повідомляє, що 27 жовтня 2016 року о 08 годині 30
хвилин призначено розгляд цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сизоненко Тетяни
Валентинівни про стягнення заборгованості.

Сизоненко Тетяна Валентинівна викликається в
судове засідання як відповідач. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки останньої, справу буде
розглянуто за її відсутності за наявними у справі ма-
теріалами.

Адреса суду: вул. 1 Травня, 9, м. Городище, Чер-
каська область, індекс 19500.

Суддя В. О. Черненко

Тростянецький райсуд Сумської області викликає як
відповідача Новікова Олександра Петровича в судове за-
сідання у цивільній справі № 2/588/408/16 за позовом
Головчанської Любові Юріївни до Новікова Олександра
Петровича, третя особа: Тростянецька міська рада Сум-
ської області про визначення частки в спільній частковій
власності, про визнання права власності за набувальною
давністю, яке відбудеться о 10 годині 00 хвилин
24.10.2016 року о 14 годині 00 хвилин 03.11.2016 року
у приміщенні суду за адресою: Сумська обл., м. Тростя-
нець, вул. Миру, 9. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя М. В. Щербаченко

Теофіпольський районний суд Хмельницької області
(смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 44) викликає на 09
год. 00 хв. 31 жовтня 2016 року Дядькова Олександра
Сергійовича як відповідача по цивільній справі 
№ 685/784/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Дядькова Олександра Сергійовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором.

Явка відповідача в судове засідання обов’язкова,
однак його неявка не є перешкодою для розгляду
справи.

У разі неявки відповідача, суд буде розглядати справу
керуючись доказами, які наявні у матеріалах справи.

Голова суду Г. І. Бурлак

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Науман В.М.

Відповідач по справі Науман Валерій Михайлович,
18.04.1967 року народження, місце реєстрації: 85670,
Донецька область, м. Вугледар, вул. 13 Десантників, буд.
11, гуртожиток.

Справу призначено до розгляду на 11.00 годину 23
листопада 2016 року.

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 Дочинець С. І.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-

трян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-

ська, б. 64, каб. № 308) 07 листопада 2016 року о 10

годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позо-

вом Жечевої Наталі Володимирівни до Короткого

Олексія Володимировича. Суд викликає як відпові-

дача Короткого Олексія Володимировича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі його

неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Чепіжко І.В.

Відповідач по справі Чепіжко Ігор Віталійович,
20.03.1971 року народження, місце реєстрації: 85670,
Донецька область, м. Вугледар, вул. Радянська, буд. 9,
кв. 33.

Справу призначено до розгляду на 10.30 годину 23
листопада 2016 року.

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 Дочинець С. І.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, 
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гречаного О.О.

Відповідач по справі Гречаний Олександр Олексан-
дрович, 04.04.1980 року народження, місце реєстрації:
85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. Трифонова,
буд. 32, кв. 46.

Справу призначено до розгляду на 10.45 годину 23
листопада 2016 року.

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 Дочинець С. І.

Коропський районний суд Чернігівської області (вул. Ки-
бальчича, 12, смт Короп Чернігівської області, 16200) ви-
кликає в судове засідання на 09.00 годину 26 жовтня 2016
року Сидоренка Олександра Олексійовича, останнє відоме
місце проживання: смт Короп Коропський район, Чернігів-
ська область, вул. Жуковського, 25, як відповідача по ци-
вільній справі за позовом фізичної особи – підприємця
Кондратенка Андрія Михайловича до Сидоренка Олександра
Олексійовича про стягнення заборгованості.

Явка до суду є обов’язковою. 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 справі доказів.

Суддя Т. П. Корзюк

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Руденка P.M.

Відповідач по справі Руденко Роман Михайлович,
01.12.1984 року народження, місце реєстрації: 85670,
Донецька область, м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 42,
кв. 78.

Справу призначено до розгляду на 11.15 годину 23
листопада 2016 року.

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 Дочинець С. І.

До уваги представництва компанії 
«Фарма Стар Інтернешнл» в Україні 

(м. Київ, реєстраційний номер ПІ-3420)
За результатами розслідування справи № 27-26.4/45-11,

розпочатої розпорядженням державного уповноваже-
ного Антимонопольного комітету України від
18.02.2011 № 06/55-р за ознаками вчинення компанією
«Фарма Стар Інтернешнл» порушень, передбачених
статтею 7 Закону України «Про захист від недобросо-
вісної конкуренції», у вигляді порівняльної реклами то-
варів, та статтею 15-1 Закону України «Про захист від
недобросовісної конкуренції», у вигляді повідомлення
суб’єктом господарювання через іншу особу одній, кіль-
ком особам або невизначеному колу осіб, неповних, не-
точних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок
обраного способу їх викладення, замовчування окремих
фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або мо-
жуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання това-
рів, Антимонопольний комітет України прийняв рішення
«Закрити провадження у справі № 27-26.4/45-11» від
02.08.2016 № 353-р.

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимо-
нопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в
розділі «До уваги суб’єктів господарювання».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого
частини першої статті 56 Закону України «Про захист
економічної конкуренції».

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська пові-
домляє Пухарєва Валентина Валерійовича, 30.06.1979
р.н., Тіщенка Вячеслава Леонідовича, 18.03.1968 р.н.,
Пухарєву Олену Станіславівну, 13.02.1975 р.н. про те, що
під головуванням судді Ткаченка Н. В. 03.11.2016р. о 09
год. 00 хв. відбудеться судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Пухарєва Ва-
лентина Валерійовича, Тіщенка Вячеслава Леонідовича,
Пухарєвої Олени Станіславівни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, процентів, нарахова-
них за користування кредитом, та пені. Пухарєву В. В.,
Тіщенку В. Л., Пухарєвій О. С. необхідно з’явитися в
Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська за адре-
сою: м. Дніпро, вул. Паторжинського, буд. 18-А, каб. 17,
особисто, або направити свого представника з належно
оформленим дорученням.

Крім того, до зазначеної дати ви можете отримати в
суді копію позовної заяви з додатками, ознайомитись з
матеріалами справи, т.я. документи суду на вашу адресу
вручити поштою вам або повнолітнім членам родини
немає можливості, через повернення конверта.

Додатково роз’яснюємо, що у разі неявки Пухарєва
В. В., Тіщенка В. Л., Пухарєвої О. С., або неявки їх пред-
ставників, справа буде розглянута за відсутності відпо-
відачів.

Суддя Н. В. Ткаченко

До уваги ТОВ «Гірничо-промислова компанія 
«Енергоперспектива» (ідентифікаційний код 37682870)

і ТОВ «Тепло-Холдинг» 
(ідентифікаційний код 39209638)

За результатами розгляду справи № 20-26.13/166-14
про вчинення ТОВ «Торговий Дім «Світ СР» (ідентифі-
каційний код 36767476), ТОВ «Енергооснова» (іденти-
фікаційний код 36112316), ТОВ «Тепло-Холдинг»
(ідентифікаційний код 39209638) і ТОВ «Гірничопромис-
лова компанія «Енергоперспектива» (ідентифікаційний
код 37682870) порушень, передбачених пунктом 1 статті
50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України
«Про захист економічної конкуренції», у вигляді анти-
конкурентних узгоджених дій, які стосуються спотво-
рення результатів торгів за оголошеннями про
заплановану закупівлю № 042405 ВДЗ від 10.02.2014, №
12 (858), № 130460 ВДЗ від 10.06.2014 № 18
(10.06.2014), № 233622 ВДЗ від 30.12.2013 № 103 (846)
Антимонопольний комітет України прийняв рішення від
09 серпня 2016 року № 364-р.

Інформація про прийняте рішення розміщена на офі-
ційному веб-сайті Антимонопольного комітету України
(http://www.amc.gov.ua) в розділі «Головна - Рішення та
розпорядження - Архів рішень Комітету - 2016 рік».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого
частини першої статті 56 Закону України «Про захист
економічної конкуренції».

До уваги представництва компанії 
«Евер Нейро Фарма Гмбх» в Україні 

(м. Київ, реєстраційний номер ПІ-4317)
За результатами розслідування справи № 27-26.4/45-11,

розпочатої розпорядженням державного уповноваже-
ного Антимонопольного комітету України від 18.02.2011
№ 06/55-р за ознаками вчинення компанією «Фарма
Стар Інтернешнл» порушень, передбачених статтею 7
Закону України «Про захист від недобросовісної конку-
ренції», у вигляді порівняльної реклами товарів, та стат-
тею 15-1 Закону України «Про захист від
недобросовісної конкуренції», у вигляді повідомлення
суб’єктом господарювання через іншу особу одній, кіль-
ком особам або невизначеному колу осіб, неповних, не-
точних, неправдивих відомостей, зокрема внаслідок
обраного способу їх викладення, замовчування окремих
фактів чи нечіткості формулювань, що вплинули або мо-
жуть вплинути на наміри цих осіб щодо придбання то-
варів, Антимонопольний комітет України прийняв
рішення «Закрити провадження у справі № 27-26.4/45-11»
від 02.08.2016 № 353-р.

Рішення розміщено на офіційному веб-сайті Антимо-
нопольного комітету України (http://www.amc.gov.ua) в
розділі «До уваги суб’єктів господарювання».

Ця інформація розміщена на підставі абзацу п’ятого
частини першої статті 56 Закону України «Про захист
економічної конкуренції».

АТ «СГ «Ю.БІ.АЙ» (код ЄДРПОУ 31113488) по-
відомляє про втрату бланків полісів ОСЦПВВНТЗ серій:
АЕ/07772, 07776, 110772-110775, 171217, 171275-
171278, 2428862, 2428864-2428866, 2428873-2428874,
2428917, 2501981-2501990, 7735785, 7736791-7736792,
7736796-7736800, 7736803-7736807, 7736813-7736817,
7736819, 7736821-7736830, 7736941, 7736948-7736949,
7736952-7736955, 7736958-7736962, 7736964-7736968,
7736970-7736972, 7736974-7736980. АС/453657,
453686, 923147, 2579188, 2581365, 2581366, 2581388,
2581400, 5222512, 5222536, 5222557, 6562299, 6562304-
6562305, 7468933, 7468943, 7468944, 7468968. 7468976,
7469034-7469036, 9299853-9299855, 9299867, 9299889,
9299892, 9299895, 9940249, 9299897-9299899, 9299909,
9299910, 9299913, 9299931, 9299932, 9299957-9299959,
9299964-9299970, 9299982, 9299991-9299995, 9307209-
9307212, 9307215, 9307238, 9307257, 9307262-9307277,
9307320, 9307325, 9307326, 9307328, 9307329, 9307332,
9307336, 9307337, 9307339, 9307341, 9940654, 9940655,
9940663, 9940664, 9940671, 9940710-9940712, 9940723-
9940733, 9940735-9940738, 9940740-9940747, 9940766-
9940800, 456966, 456984, 2581135, 6566940, 7465187,
7465424, 7465534-7465537, 7465540, 7470392, 9305865.
АВ/8551103, 8553575, 3023448, 3418637-3418638,
3418642-3418643, 3677611-3677612. АІ/5286307,
5286349, 5286350, 3572996, 3572967, 5284449, 0781117,
0781123, 0781125 та визнання їх недійсними, а також
втрату номерної печатки за № 11.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає в судове засідання як відповідачів у справі за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за
договором кредиту на 11 листопада 2016 року на:

10.00 – Дмітрієву Олену Вікторівну, м. Ровеньки, Лу-
ганська область,

11.00 – Єфименка Сергія Олександровича, м. Свер-
дловськ, Луганська область.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Лу-
ганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької об-
ласті викликає у судове засідання Кохан Юлію Миколаївну
(останнє місце проживання: Вінницька область, м. Могилів-
Подільський, вул. В. Вокзальна, 4) для розгляду цивільної
справи за позовом Кохана Сергія Віталійовича до Кохан Юлії
Миколаївни про розірвання шлюбу.

Судове засідання призначено на 03.11.2016 на 10 годину
30 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського міськрайон-
ного суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл., 
м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30. Заяву роз-
глядає суддя Жикевич Т. Б.

У разі неявки Кохан Ю.М. в судове засідання позовна
заява буде розглянута за її відсутності.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача
Григоренка Сергія Анатолійовича (м. Луганськ, кв.
Героїв Сталінграда, 14/156) по цивільній справі 
№ 409/2174/16-ц за позовом Управління виконавчої
дирекції Фонду соціального страхування від нещас-
них випадків на виробництві та професійних захво-
рювань України у Луганській області.

Судове засідання відбудеться 01.11.2016 р. (ре-
зервна дата 04.11.2016 р.) об 11.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Тополь Віктора Павловича,
26 серпня 1954 року народження, останнє відоме
місце проживання: м. Київ, вул. Милославська, 31,
кв. 8, в судове засідання на 10 годину 00 хв. 26 жов-
тня 2016 року за адресою: Чернігівська область, смт
Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7, по цивіль-
ній справі за позовом Тополь Катерини Дмитрівни
до Тополь Віктора Павловича, третя особа: відділ
Дергеокадастру у Козелецькому районі Чернігівської
області про визнання права власності на спадкове
майно.

Суддя Іванюк Т. І.

Крижопільський районний суд Вінницької області ви-
кликає Плескана Дениса Миколайовича, який проживає
за адресою: с. Городківка, вул. Л.Українки, 27/18 Кри-
жопільського району Вінницької області, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 134/1325/16-ц
за позовом Плескан Наталії Михайлівни про позбав-
лення батьківських прав. Судове засідання відбудеться
о 10 год. 07.11.2016 року у приміщенні Крижопільського
районного суду Вінницької області за адресою: 24601,
Вінницька область, смт Крижопіль, вул. Героїв України,
23. У разі неявки відповідача справа буде розглянута в
його відсутність в порядку ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. Г. Зарічанський

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє Шевельова Валерія Віталійовича та
ПрАТ «СК «Україна» про те, що цивільна справа за по-
зовом Биканова Віталія Володимировича до Шевельова
Валерія Віталійовича, третя особа: ПрАТ «СК «Україна»
про стягнення матеріальної та моральної шкоди, завда-
ної внаслідок ДТП, призначена слуханням на 21 жовтня
2016 року о 09 год. 30 хв. в приміщенні Києво-Свято-
шинського районного суду Київської області за адресою:
вул. Мельниченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи буде
проведено у Вашу відсутність.

Суддя Т. В. Дубас
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 19 ЖОВТНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +2    -3      +5 +10
Житомирська +2    -3      +5 +10
Чернігівська +2    -3      +2    +7
Сумська +2    -3      +2    +7
Закарпатська +1   +6      +8 +13
Рівненська +2    -3      +5 +10
Львівська +2    -3      +5 +10
Івано-Франківська +2    -3      +5 +10
Волинська +2    -3      +5 +10
Хмельницька +2    -3      +5 +10
Чернівецька +2    -3      +5 +10
Тернопільська +2    -3      +5 +10
Вінницька +2    -3      +5 +10

Oбласть Нiч          День
Черкаська +2      -3      +5  +10
Кіровоградська +2      -3      +5  +10
Полтавська +2      -3      +2    +7
Дніпропетровська +2      -3      +5  +10
Одеська +2      -3      +9  +14
Миколаївська +2      -3      +9  +14
Херсонська +2      -3      +9  +14
Запорізька +2      -3      +9  +14
Харківська +2      -3      +2    +7
Донецька +2      -3      +3    +8
Луганська +2      -3      +2    +7
Крим +1     +6      +9  +14
Київ -1     +1      +7    +9

Кличко і Джошуа
домовилися 
про поєдинок

Оксана ГОЛОВКО,
«Урядовий кур’єр»

УГОДА. Володимир Кличко і чемпіон світу за версією IBF Ен-
тоні Джошуа домовилися про проведення бою. Про це заявив
промоутер британського боксера Едді Херн.

«Угоду між боксерами укладено. Питання з фінансовими умо-
вами вирішено. Справа залишається за підписанням докумен-
тів і дозволом від організацій, які санкціонують проведення бою.
Сподіваюся, за кілька днів ми зробимо офіційну заяву», —  ска-
зав Е. Херн. Він висловив сумнів, що цей поєдинок піде на ко-
ристь  його підопічному, однак вважає майбутнє протистояння
захопливим, адже це має бути протистояння  молодої зірки ди-
візіону і  досвідченого хлопця, який насправді домінував.

Нагадаємо, раніше команда екс-чемпіона світу за версіями
WBO, WBA і IBO Тайсона Ф’юрі оголосила, що реванш із Клич-
ком, який мав відбутися 29 жовтня, скасовано через психоло-
гічні проблеми британського боксера. Тобто Ф’юрі вдруге ска-
сував проведення реваншу, а пізніше залишив свої пояси ва-
кантними.

Отож  бій між Кличком і Джошуа може пройти за два пояси:
IBF, яким володіє британець, і WBA,  який залишив вакантним
Ф’юрі.

Гонорар поєдинку між чемпіоном світу за версією IBF в су-
перважкій вазі та колишнім чемпіоном Володимиром Кличком
сягне 30 мільйонів фунтів. Про це повідомляє The Telegraph.
При цьому джерело не уточнює, в якому співвідношенні супер-
ники поділять гроші, проте традиційно чемпіон забирає більшу
частину прибутку. Очікують, що офіційне оголошення поєдинку
відбудеться вже на початку наступного тижня. Первісна дата
бою —  10 грудня, однак малоймовірно, що він відбудеться в
Лондоні. 

Першими на новину про  поєдинок Кличко — Джошуа відреа-
гували букмекери.  Букмекерські контори вже почали приймати
ставки на бій непереможного британця та екс-чемпіона світу
WBO, WBA та IBO українця Володимира Кличка.

Лідер букмекерської справи —  контора William Hill — примі-
ром, приймає ставки на перемогу Джошуа з коефіцієнтом 1,80,
на успіх Кличка — 2,0, нічия, яка буває в боксі вкрай  рідко, оці-
нюється в 26,00, повідомляє Укрінформ.

Британець усі свої 17 попередніх боїв завершив нокаутом,
Кличко-молодший провів на рингу 68 поєдинків і має 64 пере-
моги (54 нокаути) та 4 поразки.

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

ЩОБ ПАМ’ЯТАЛИ… Його постанови-
ли спорудити одразу  після кривавих по-
дій у Києві. А нинішнього  жовтня  на По-
крову тисячі тернопільців  зібралися на
площі Героїв Євромайдану, щоб стати
учасниками  відкриття та освячення
пам’ятника Небесній Сотні, вшанувати
пам’ять загиблих. 

Герої України Олександр Капінос, Ус-
тим Голоднюк, Назар Войтович, Василь
Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян
народилися чи жили  на Тернопільщині.
Коли піднявся Майдан, вони разом з ти-
сячами краян, жителів усієї країни вий -
шли на захист демократичних європей-
ських цінностей, власної гідності. І навічно
стали воїнами Небесної Сотні, прикладом
героїзму, жертовності, патріотизму. 

Автор пам’ятника — заслужений ху-
дожник України Роман Вільгушинський.
Серед відомих у краї його робіт — скуль-
птурні споруди патріарху Йосифові Сліпо-
му та голові проводу ОУН Степанові Бан-
дері в  обласному центрі, Ісусові та леген-
дарному майстрові XVIII ст. Іоанну-Георгію
Пінзелю — в  Бучачі. Ці меморіальні зна-
ки, як на мене, вирізняються передовсім
виразністю образів, монументальністю. 

Висота щойно відкритого пам’ятника
Небесній Сотні загалом становить 12,5
метра. Із бруківки-постаменту ввись
здіймається вогонь, на тлі якого відобра-
жено події Революції гідності. Над клуб-
ком полум’я — фігура юнака, якого про-
низала снайперська куля. Над Героєм
здіймається жінка із крилами та з лавро-
вим вінком, що нагадує янгола. Цей об-
раз, за словами Романа Вільгушинсько-
го, символізує Україну, яка завжди
пам’ятатиме своїх синів-патріотів,  і Сла-
ву, що вічно літатиме над убієнними май-
данівцями.

За створення в Тернополі меморіаль-
ного знака загиблим Героям Майдану
пан Роман разом з архітектором Іваном
Жовничем узявся цьогорічного травня.
Каже, вдалося його спорудити у рекордні
терміни. Хоч залишилося ще певні час-
тини скульптурної композиції покрити
міддю. Цю роботу мають завершити до
кінця року. Крім міді, для будівництва ве-
личного пам’ятника використовували
штучний камінь, граніт і бронзу. У вечір-
ній час скульптуру підсвічують чотири
спеціальні прожектори. Над меморіалом
ще височіє будівельний кран, бо триває
спорудження нової будівлі. Стверджу-
ють, її скляний фасад слугуватиме гар-
ним тлом для пам’ятника Небесній Сотні.  

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

У Тернополі постав величний
монумент Небесній Сотні

Ф
от

о 
ав

то
ра

Ганна РОМАШКО
для  «Урядового кур’єра»

Ще нічого не втрачено, та
будь-яка наступна по-

милка може поставити хрест
на чемпіонстві. Так, лідер
«Динамо» Андрій Ярмолен-
ко прокоментував  не лише
незадовільну гру своєї
коман ди в завершальному
матчі першого кола, а й за-
гальний підсумок половини
турнірного шляху. Півзахис-
ник київського клубу впевне-
ний, що гравцям слід пере-
глянути своє ставлення до
справи. Він наголосив: треба
зібратися і не допускати та-
ких помилок, як у матчі з
«Чорноморцем», якщо ко-
манда претендує на перше
місце. 

А ось для кого  поєдинок
завершального туру першого
кола став справді історич-
ним, то це для «Олімпіка».
Команда Романа Санжара,
яка приймала суперника по
донецькому дербі в Сумах на
«Ювілейному», вперше не
програла «старшому брато-
ві». Загалом за моментами
«Олімпік» навіть був ближ-
чим до перемоги, проте за
грою нічия — закономірний
результат у цій зустрічі.

На післяматчевій прес-
конференції головний тренер
«Шахтаря» Паулу Фонсека
в тому, що його команда
втратила два очки, звинува-
тив… газон сумської арени.
Мовляв, через високу траву

гірники не могли швидко
контратакувати. Однак не
обійшлося тут і без втоми
провідних футболістів, які
нещодавно провели важкі
матчі у складі збірних, а та-
кож недооцінки суперника.

«Олімпік» дуже грамотно
діяв в обороні, не даючи су-
перникові створити гострі мо-
менти. При цьому класно пе-
реходив в атаку і моментами
вибухав так, що  Андрієві
П’ятову доводилося серйозно
працювати. На старті другої
половини господарі мали ви-
ходити вперед після того, як
Поступаленко вже обіграв
голкіпера, проте не забив у
порожні ворота. А перед цим
Кучер подарував супернико-
ві  м’яч перед воротами, однак
Танчик пробив значно вище.

Гірники таки забили пер-
шими: на 74-й хвилині після
подачі з кутового на добиван-
ні першим був Ордець. Та
вже за чотири хвилини Ма-
тяж на дальній стійці зам-
кнув простріл Немчанінова і
повернув на табло рівновагу.

На жаль, кияни, які грали
в Одесі, вже знаючи резуль-
тат матчу в Сумах,  не змогли
скористатися подарунком
від «Олімпіка»,  щоб скороти-
ти відставання від «Шахта-
ря».  До того ж підопічні Сер-
гія Реброва повністю прова-
лили перший тайм, а забили
у власні ворота вже в дода-
ний арбітром час. 

Тренер гостей у зв’язку з
травмою Гармаша поставив

в центральну зону Федорчу-
ка, поруч з Валерієм бігав
Сергій Рибалка. На флангах
«Динамо» діяли Громов і Яр-
моленко, а в нападі — Мора-
єс. Функції захисту воріт
Рудька було покладено на
плечі та ноги Макаренка, Ві-
ди, Хачеріді, Даніло Сільви.

Хоч як дивно, протягом
першого тайму одесити гра-
ли значно гостріше. Утім,
реалізація підвела. А поде-
куди й стара болячка  віт-
чизняного футболу — суд-
дівство — вилазила боком.
Уже на одинадцятій хвилині
Хачеріді наступив на п’яту
Хобленкові, коли той нама-
гався вийти віч-на-віч з
Рудьком. Питання епізоду
було в тому, фол Євгена тяг-
не на штрафний чи на пе-
нальті. Арбітр Ігор Пасхал
жестом показав: гру потрібно
продовжувати. 

Доки «моряки» не влучали
в рамку воріт,  «Динамо»
спромоглося на момент і не
змарнувало його: Ярмоленко
заробив кутовий, м’яч після
розіграшу стандарту опи-
нився в Сидорчука, який на-
магався закинути «за комі-
рець» Боровикові, але влу-
чив у поперечину. На доби-
ванні першим виявився Мо-
раєс, який  виправдав звання
найкращого бомбардира пер-
шого кола.

У другому таймі господарі
збавили оберти, однак і сто-
личні гості не вражали. А на
четвертій доданій хвилині

господарі побігли в останню
атаку, і після навісу Люльки
у штрафний майданчик Ха-
черіді красиво ударом голо-
вою зрізав м’яч у власні во-
рота.

Цікаво, які висновки  зро-
били «шпигуни» з «Бенфі-
ки»? 

Лідери переконалися: 
м’яч таки круглий
ПРЕМ’ЄР-ЛІГА. Перше коло чемпіонату України 
стало історією. Для декого повчальною

ТАБЛО «УК»
Прем’єр-ліга-2016/17 

України з футболу
11-й тур

Олімпік — Шахтар — 1:1
Голи: Матяж (80) — Ордець (74)
Чорноморець — Динамо — 1:1
Голи: Хачеріді (90+4, автогол) —
Мораєс (30)
Зоря — Волинь — 2:0
Голи: Кулач (39), Форстер (42,
пен.)
Олександрія — Сталь — 2:0 
Голи: Старенький (55), Куліш (84)
Зірка — Ворскла — 2:0 
Голи: Мойя (51), Попов (78)
Карпати — Дніпро — 1:1 
Голи: Бланко Лещук (29) — Когут
(39)

Турнірна таблиця 
� � � � � � � � І � В Н П � М � О
Шахтар � � � 11 9� 2 0 � 23-5 � 29
Динамо � � � 11 7� 2 2 � 20-8 � 23
Зоря � � � � 11 7� 2 2 � 18-8 � 23
Олександрія � 11 6� 1 4 � 20-14� 19
Чорноморець 11 5� 3 3� 10-11 18
Олімпік � � � 11 5� 2 4� 16-19 17
Ворскла � � � 11 3� 3 5� 11-13 12
Зірка � � � � 11 3� 2 6 � 8-17 � 11
Дніпро� � � � 11 2� 4 5� 11-16 10
Сталь � � � � 11 1� 4 6 � 8-16 � 7
Волинь � � � 11 1� 3 7 � 7-20 � 6
Карпати � � 11 1� 4 6� 11-16 � 1


