
 ЦІНА ДОГОВІРНА п’ятниця, 25 листопада 2016 РоКУ  №222 (5842)

4 8 2 0 1 0 3 0 8 0 0 4 6

КУРси ВалЮт/БаНКІВсЬКІ МЕтали  встановлені Національним банком України на 24 листопада 2016 року
USD 2558.7619 EUR 2712.7994 RUB 3.9975 / AU 303302.84 AG 4237.31 PT 240523.62 PD 190883.64

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

Територія «тиру»
РЕПОРТАЖ. Від кого і від чого залежать настрої людей у так званій сірій зоні Луганщини?

Олена ОСОБОВА, 
«Урядовий кур’єр»

П’ять сіл у так званій сірій зо-
ні об’єднано під юрисдикці-

єю Трьохізбенської військово-
цивільної адміністрації: Кря-
ківка, Лопаскине, Лобачеве, 
Трьохізбенка та Оріхове-Доне-
цьке. І тягнуться вони на 52 кі-

лометри вздовж лінії розмежу-
вання: десь ближче, а десь по-
далі «відступаючи» від Сівер-
ського Дінця, але не більше ніж 
на 800 метрів. На відстань по-
стрілу. Так само петляє дорога, 
якою туди дістаються і військо-
ві, і цивільні. І будь-який авто-
мобіль на ній, як рухома іграшка 
у стрілецькому тирі. Тож кожна 

поїздка — ризик. Але тут жи-
вуть майже 2,5 тисячі людей. 
Їх потрібно годувати, лікувати 
і вчити. Забезпечити вугіллям 
та дровами на зиму. Привозити 
гроші та пошту. Можна сказати, 
це друга лінія нашої оборони, та, 
що за спиною у солдатів. Від са-
мопочуття місцевих жителів за-
лежать успіхи військових. 

Власкор «Урядового кур’є-
ра» спробувала розібратися на 
місці у «градусах» настроїв.

Газову магістральну тру-
бу, яка весь цей район забез-
печувала блакитним пали-
вом, зруйнували ще у 2014 ро-
ці. Щоб її відремонтувати, тре-
ба провести роботи на непід-
контрольній Україні території. 

Це означає, невідомо коли та 
як. Тож Трьохізбенська сіль-
ська амбулаторія із самого по-
чатку війни — без опалення. І 
в першу воєнну зиму в амбу-
латорії можна було спостері-
гати дивну картину: мед-
сестри в шапках, рукави-
цях та пальтах бігали по-
рожніми коридорами.

Президент Європейського парламенту про місце нашої 
країни в континентальній системі координат  
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Свіча скорботи 
не згасне ніколи 

ПАМ’ЯТЬ. У Національному музеї «Меморіал жертв Голодо-
мору» до Дня пам’яті жертв Голодомору відбулася презента-
ція проекту «Незламні», що розповідає про 15 постатей, яких 
пережите у 1932—1933 роках не знищило ні фізично, ні духо-
вно. Серед них Левко Лук’яненко, оперна співачка Євгенія Мі-
рошниченко, дисиденти Іван Світличний та Олекса Тихий, ви-
датна художниця Катерина Білокур, письменники Василь Бар-
ка, Олесь Гончар, Анатолій Дімаров, поет Дмитро Білоус, тво-
рець музеїв Михайло Сікорський, повідомляє прес-служба уря-
довця. 

«Це дуже показові історії, свідчення, переживання цих лю-
дей. Дякую Інституту національної пам’яті за величезну роботу 
і з підготовки заходів до вшанування пам’яті жертв Голодомо-
ру, і з підготовки до відкриття цієї експозиції», — зазначив віце-
прем’єр-міністр Павло Розенко на відкритті виставки.

Він закликав усіх наших співгромадян вшанувати пам’ять 
жертв Голодомору, долучившись до всеукраїнської акції «За-
пали свічку» цієї суботи, 26 листопада, о 16:00.
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ЦИТАТА ДНЯ

МАРТІН ШУЛЬЦ:

ЦИФРА ДНЯ

2,782 млрд м3 
природного газу спожито в Україні 

у жовтні. Це на 6,9% більше, 
ніж торік за аналогічний період    

«Україна 
є ключовим 

партнером для ЄС. 
І саміт Україна — 

ЄС є свідченням наших 
тісних і поглиблених 

відносин».

Опорна школа: 
відчуйте різницю

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про реорганізацію територіальних 
органів Державної служби з питань 
безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів»

Чому на 
Дніпропетровщині 
опалювальний 
сезон не скрізь 
розпочався вчасно

ЖКГ: АКТУАЛЬНА ТЕМА

ПОВНОЦІННИЙ УРОК. Створення таких закладів дає змогу 
сільським учням навчатися в належних умовах 
та здобувати якісну освіту 

Щоб отримати кращі знання, діти з чотирьох сіл доїжджають до Вороньківської ЗОШ, що в Бориспільському районі на Київщині
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документи

КОМАНДИТНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ — ВАКАТОВ» І КОМПАНІЯ»

повідомляє про проведення позачергових Зборів Повних Учасників КОМАНДИТНОГО 
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ВИСОКОВОЛЬТНОЇ АПАРАТУРИ — ВАКАТОВ» 

І КОМПАНІЯ», які відбудуться 01.12.2016 року за адресою: 
69069, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 13. Початок зборів о 08.30 годині.

Реєстрація учасників зборів буде проводитися за місцем проведення зборів з 08.00 до
08.30 години 01.12.2016 року.

Для реєстрації та участі у Зборах Повних Учасників необхідно мати документ, який по-
свідчує особу (паспорт та ідентифікаційний номер) — для фізичних осіб; виписку (витяг)
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань та документи, що підтверджують повноваження представника, витяг із статуту,
наказ про призначення керівника, паспорт та ідентифікаційний номер керівника; у разі
участі представника - довіреність та документ, що підтверджує особу.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ ПОВНИХ УЧАСНИКІВ ТОВАРИСТВА:
1. Обрання Голови позачергових Зборів Повних Учасників.
2. Визначення регламенту роботи позачергових Зборів Повних Учасників.
3. Схвалення передачі часток Повних Учасників у складеному капіталі та змін у складі

Повних Учасників Товариства.
4. Про реформування та вибори Виконавчого органу Товариства.
5. Затвердження Меморандуму.
6. Надання повноважень з державної реєстрації Меморандуму та внесення змін до складу

учасників Товариства.
З матеріалами, пов’язаними з порядком денним Зборів Повних Учасників, можуть оз-

найомитися особи, які мають право на участь у Зборах Повних Учасників за адресою: 69069,
м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 13, кім. 215 А, починаючи з 29.11.2016 року з 07.30
до 16.00 години на підставі письмового запиту. Додаткову інформацію можна отримати за
телефоном: (061)220-63-10.

Генеральний директор КТ «ЗЗВА»

Болградський районний суд Одеської області повідомляє як відпо-
відача Кардашова Віталія Олександровича, 27 липня 1967 року народ-
ження, останнє відоме місце реєстрації за адресою: вул. Перемоги, №
96, м. Болград, Одеська область, що 28.11.2016 року о 15.00 годині в
залі судового засідання № 4 суду за адресою: Одеська область, м. Бол-
град, вул. 25 Серпня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній
справі № 497/1898/16-ц за позовом Болградської районної державної
адміністрації Одеської області в особі Болградського районного органу
опіки та піклування до Кардашова Віталія Олександровича про позбав-
лення батьківських прав.

Суд пропонує відповідачу Кардашову В.О. подати пояснення, запе-
речення та усі наявні у нього докази по справі особисто або через пред-
ставника. У разі неявки в судове засідання Кардашова В.О., справа може
бути розглянута за відсутністю відповідача та його представника за на-
явними у справі доказами.

Суддя С.В. Кодінцева

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викликає як від-
повідачів у судові засідання з розгляду цивільних справ за позовами
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
банк» м. Дніпро,  які відбудуться у приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби народів, 19:

29 листопада 2016 року
о 16-00 год. Давиденка Валерія Валентиновича (Луганська об-

ласть, м. Кадіївка, вул. Б. Хмельницького, 25/30) (справа
№428/10994/16-ц); 

о 16-15 год. Коновалова Геннадія Юрійовича (Луганська область,
м. Кадіївка, вул. Н. Курченко, 7/46) (справа №428/11007/16-ц);

30 листопада 2016 року 
о 16-00 год. Шинкарьову Юлію Володимирівну (Луганська область,

м. Кадіївка, вул. К. Лібкнехта, 86/2) (справа №428/11013/16-ц);
о 16-15 год. Щесняк Наталію Миколаївну (Луганська область, 

м. Кадієвка, вул. 70 років Жовтня, 9/35) (справа №428/11012/16-ц); 
12 грудня 2016 року
о 16-00 год. Вовка Андрія Володимировича (Луганська область,

м. Кадіївка, вул. Фестивальна, 53/44) (справа№428/4000/16-ц);
26 грудня 2016 року
о 16-00 год. Чабан Світлану Григорівну (Луганська область, м. Сє-

вєродонецьк, вул. Новікова, 23/77) (справа №428/7922/16-ц);
о 16-15 год. Павленка Володимира Михайловича (Луганська об-

ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Танкістів, 28а/17) (справа
№428/7886/16-ц);

о 16-30 год. Чоршанбієву Вікторію Геннадіївну (Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, смт Борівське, вул. Українська, 58) (справа
№428/7842/16-ц);

27 грудня 2016 року
о 16-00 год. Суханову Ірину Сергіївну (Луганська область, м. Сє-

вєродонецьк, вул. Юності, 8/12) (справа №428/9834/16-ц);
о 16-15 год. Моровщіка Юрія Олександровича (Луганська область,

м. Сєвєродонецьк,  вул. Вілєсова, 5/140) (справа №428/9974/16-ц);
У разі неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме

справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
Суддя І.О. Юзефович»

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Бікбаєв Дмитро Рінатович, 09.12.1991 р.н., що
мешкає за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Гречнєва,
буд. 10, кв. 120, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України,
вам необхідно з’явитися 29.11.2016, 30.11.2016, 01.12.2016 року
у період часу з 09.00 до 18.00 години до старшого слідчого пер-
шого слідчого відділу СУ прокуратури Донецької області Снурні-
кова Д.О. за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул.
Румянцева, 4а, для проведення за вашою участю слідчих дій у кри-
мінальному провадженні № 42016050000000657 за ч. 1 ст. 258-3
КК України вручення вам повідомлення про підозру, повідомлення
про зміну підозри, допиту як підозрюваного, закінчення досудо-
вого розслідування та відкриття вам матеріалів кримінального
провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291
КПК України.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваному Сєркову Олександру Олексан-

дровичу, 21.02.1988 р.н., який зареєстрований за
адресою: Житомирська область, м. Новоград-Во-
линський, вул. Леваневського, буд. 2, та проживав
за адресою: Запорізька область, Токмацький
район, с. Покровське, вул. Антипенка, 69, на під-
ставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необ-
хідно з’явитися 29 листопада 2016 року до каб. 3
СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Чере-
чина А.В. за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. А. Нільсена, буд. 33, для
ознайомлення з матеріалами кримінального про-
вадження, отримання обвинувального акта та ре-
єстру матеріалів при здійсненні спеціального
досудового розслідування у кримінальному про-
вадженні № 22016050000000220 за ч. 1 ст. 258-3
КК України. У разі неприбуття на виклик або ухи-
лення від явки на виклик настають наслідки, пе-
редбачені ст.139 КПК України.

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області знаходиться цивільна справа №
2/243/4603/2016 за позовом ПАТ «Універсал Банк» до
Шаланкі О.В. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи по суті відбудеться 29.11.2016 року
о 09.15 год. (додаткова дата 02.12.2016 року о 09.30
год.) у приміщенні Слов’янського міськрайонного суду
Донецької області за адресою: Донецька область, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, буд 2 (II поверх).

Явка відповідача Шаланкі Олени В’ячеславівни,
03.11.1987 р.н., адреса реєстрації: Донецька область, м
Горлівка, вул. Коренівського, 6, кв. 12, є обов’язковою.
У разі неявки відповідача справу буде розглянуто без її
участі.

Відповідачу пропонується подати свої заперечення
проти позову та докази.

При собі мати документ, що посвідчує особу.

Суддя І.М. Мінаєв

Бердянським міськрайонним судом, що зна-
ходиться за адресою: вул. Консульська, 64, 
м. Бердянськ, 29 листопада 2016 року о 08.15
годині буде проведено судове засідання у ци-
вільній справі №310/7512/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Держав-
ний ощадний банк України» в особі філії - До-
нецьке обласне управління AT «Ощадбанк» до
Дрога Надії Василівни, Мартишкова Володи-
мира Івановича, Водоп’янова Василя Івановича
про стягнення заборгованості за кредитом.

Суд викликає Дрога Надію Василівну, Мар-
тишкова Володимира Івановича, Водоп’янова
Василя Івановича як відповідачів.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі
неявки відповідачів у судове засідання воно
буде проведене за наявними матеріалами.

Суддя В. В. Петягін

28.11.2016 року о 09.30 годині 
в приміщенні Новоайдарського
районного суду Луганської області
розглядатиметься цивільна справа
№419/3214/16-ц за позовом Ви-
шнякової Наталії Олександрівни до
Вишнякова Романа Володимиро-
вича про надання дозволу на тим-
часовий виїзд дитини без згоди
батька, третя особа: Служба у
справах дітей Новоайдарської РДА.

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

Суддя О. М. Іванова

Бериславський районний суд
Херсонської області викликає як
відповідачку Румянцеву Наталію
Григорівну, 03.05.1976 року народ-
ження, по цивільній справі за позо-
вом Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» до Ру-
мянцевої Наталії Григорівни про
звернення стягнення на заставне
майно. Слухання справи призна-
чено на 29.11 2016 року о 09.00 год.
у приміщенні Бериславського ра -
йонного суду Херсонської області
за адресою: м. Берислав Херсон-
ської області, вул. Леніна, 249, тел.
(05546)-7-37-57. У разі неявки в су-
дове засідання справа буде розгля-
нута за вашої відсутності.

Суддя Волошин Р. Р.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 листопада 2016 р. № 842
Київ

Про затвердження Порядку розподілу у 2016
році конфіскованих коштів та коштів, отриманих

від реалізації майна, конфіскованого 
за рішенням суду за вчинення корупційного 
та пов’язаного з корупцією правопорушення 

Відповідно до пункту 6 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України
на 2016 рік» Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок розподілу у 2016 році конфіскованих коштів та коштів, от-
риманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення ко-
рупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 листопада 2016 р. № 842

ПОРЯДОК
розподілу у 2016 році конфіскованих коштів та коштів, отриманих 

від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення
корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення 

1. Цей Порядок визначає механізм розподілу у 2016 році конфіскованих коштів
та коштів, отриманих від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчи-
нення корупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення (за винятком кон-
фіскованих облігацій внутрішньої державної позики, вся сума яких за номінальною
вартістю відноситься на зменшення державного боргу з одночасним погашенням
зобов’язань за цими облігаціями) (далі — конфісковані кошти).

2. Кошти, які надходять до спеціального фонду Державного бюджету України
за кодом класифікації доходів бюджету 50080100 «Конфісковані кошти та кошти,
отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення ко-
рупційного та пов’язаного з корупцією правопорушення» з урахуванням залишку
коштів, який склався на початок бюджетного періоду за зазначеним кодом класи-
фікації доходів бюджету, щотижня розподіляються Казначейством пропорційно за
такими бюджетними програмами:

Міноборони — 46,469721 відсотка за бюджетною програмою 2101450 «Видатки
для Міністерства оборони України на реалізацію заходів щодо підвищення оборо-
ноздатності і безпеки держави»;

Національній поліції — 12,908256 відсотка за бюджетною програмою 1007040
«Видатки для Національної поліції України на реалізацію заходів щодо підвищення
обороноздатності і безпеки держави»;

ДКА — 11,950463 відсотка за бюджетною програмою 6381210 «Виконання дер-
жавних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового ком-
плексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування
наявних виробничих потужностей на підприємствах космічної галузі для виготов-
лення продукції оборонного призначення»;

Мінекономрозвитку — 10,135304 відсотка за бюджетною програмою 1201520
«Виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-
промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій,
нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції обо-
ронного призначення»;

Адміністрації Держспецзв’язку — 6,454128 відсотка за бюджетною програмою
6641140 «Видатки для Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та за-
хисту інформації України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності
і безпеки держави»;

СБУ — 2,968899 відсотка за бюджетною програмою 6521230 «Видатки для
Служби безпеки України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності
і безпеки держави»;

Національній гвардії — 2,581651 відсотка за бюджетною програмою 1003100
«Видатки для Національної гвардії України на реалізацію заходів щодо підвищення
обороноздатності і безпеки держави»;

Адміністрації Держприкордонслужби — 1,290826 відсотка за бюджетною про-
грамою 1002130 «Видатки для Адміністрації Державної прикордонної служби Ук-
раїни на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави»;

ДСНС — 1,290826 відсотка за бюджетною програмою 1006100 «Видатки для
Державної служби України з надзвичайних ситуацій на реалізацію заходів щодо
підвищення обороноздатності і безпеки держави»;

Головному управлінню розвідки Міноборони — 1,290826 відсотка за бюджетною
програмою 5961060 «Видатки для Головного управління розвідки Міністерства обо-
рони України на реалізацію заходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки
держави»;

Службі зовнішньої розвідки — 1,290826 відсотка за бюджетною програмою
6621060 «Видатки для Служби зовнішньої розвідки України на реалізацію заходів
щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави»;

Держспецтрансслужбі — 0,645413 відсотка за бюджетною програмою 3105030
«Видатки для Державної спеціальної служби транспорту України на реалізацію за-
ходів щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави»;

Мінекономрозвитку — 0,464697 відсотка за бюджетною програмою 1201010
«Керівництво та управління у сфері економічного розвитку і торгівлі»;

Управлінню державної охорони — 0,258165 відсотка за бюджетною програмою
6601050 «Видатки для Управління державної охорони України на реалізацію заходів
щодо підвищення обороноздатності і безпеки держави».

3. Використання зарахованих Казначейством коштів здійснюється розпорядни-
ками бюджетних коштів в установленому законодавством порядку.

ПОСТАНОВА
від 23 листопада 2016 р. № 846

Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 

від 3 вересня 2008 р. № 777
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 р. № 777 «Про

проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного
сектору економіки» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 68, ст. 2266; 2015 р., №
15, ст. 383, № 52, ст. 1669, № 59, ст. 1945, № 62, ст. 2034, № 69, ст. 2277, № 91, ст.
3087; 2016 р., № 5, ст. 274) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 
від 23 листопада 2016 р. № 846

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 3 вересня 2008 р. № 777
1. Пункт 11 постанови після слів «які входять до складу Державного концерну

«Укроборонпром» доповнити словами і цифрами «, голови виконавчого органу гос-
подарського товариства, більш як 50 відсотків корпоративних прав (акцій, часток)
якого належить Державному космічному агентству, та керівників суб’єктів госпо-
дарювання державного сектору економіки, що належать до сфери управління за-
значеного Агентства, голови правління публічного акціонерного товариства
«Національна суспільна телерадіокомпанія України».

2. Абзац другий пункту 22 Порядку проведення конкурсного відбору керівників
суб’єктів господарювання державного сектору економіки, затвердженого зазначе-
ною постановою, викласти в такій редакції:

«До складу комітету з призначення включаються віце-прем’єр-міністр України
згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень, до ком-
петенції якого належать питання функціонування та розвитку автомобільного, за-
лізничного, авіаційного, морського і річкового, міського електричного транспорту,
поштового зв’язку, управління паливно-енергетичним комплексом, охорони навко-
лишнього природного середовища, геологічного вивчення та раціонального вико-
ристання надр, безпеки використання ядерної енергії, Міністр Кабінету Міністрів
України, Міністр економічного розвитку і торгівлі, Міністр фінансів, Міністр регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністр
інфраструктури, Міністр енергетики та вугільної промисловості, Міністр аграрної
політики та продовольства, Міністр юстиції або їх заступники, вісім незалежних не-
державних експертів, кандидатури яких погоджуються Кабінетом Міністрів України,

та незалежний недержавний експерт — фахівець з добору персоналу, який входив
до складу комісії з конкурсного відбору відповідного підприємства при комітеті з
призначення.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 9 листопада 2016 р. № 869-р
Київ

Про внесення змін у додаток 
до розпорядження 

Кабінету Міністрів України 
від 11 лютого 2015 р. № 209

Внести зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 лю-
того 2015 р. № 209 «Про погодження кандидатур до складу комітету з призначення
керівників особливо важливих для економіки підприємств», виклавши його в ре-
дакції, що додається.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 11 лютого 2015 р. № 209 
(в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України

від 9 листопада 2016 р. № 869-р)
КАНДИДАТУРИ

незалежних недержавних експертів до складу комітету з призначення
керівників особливо важливих для економіки підприємств

Шевкі Аджунер, громадянин Турецької Республіки
Жером Ваше, громадянин Французької Республіки
Сату Кахконен, громадянка Республіки Фінляндія
Руфат Алімарданов, громадянин Азербайджанської Республіки
Альгірдас Шемета, громадянин Литовської Республіки
Джордж Логуш, громадянин Сполучених Штатів Америки 
Бойцун Андрій Степанович, громадянин України
Білак Даніель Ендрю, громадянин Канади

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 листопада 2016 р. № 866-р

Київ

Про схвалення проекту Рамкового договору 
між Урядом України та Урядом Угорщини 

про надання кредиту 
на умовах пов’язаної допомоги

Схвалити проект Рамкового договору між Урядом України та Урядом Угорщини
про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 23 листопада 2016 р. № 871-р

Київ

Про визнання таким, що втратило чинність, 
розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 31 жовтня 2012 р. № 867
Визнати  таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України

від 31 жовтня 2012 р. № 867 «Про схвалення Стратегії реформування системи за-
хисту прав споживачів на ринках фінансових послуг на 2012—2017 роки» (Офіцій-
ний вісник України, 2012 p., № 85, ст. 3468).

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, 2) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Рябова В.О. про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі Рябов Віталій Олександрович, що проживає за адресою: Донецька область,
м. Горлівка, вул. Богуна, б. 45, кв. 14, викликається на 08.00 годину 02 грудня 2016 року до суду
для участі у розгляді справи по суті. Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя І.О. Сидоренко

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання по цивільній
справі як відповідача Кизилкая Октай, 9 листопада 1972 року народження, за позовом
Кизилкая Азіза Октай про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 17 год. 15 хв. 7 грудня 2016 р.
Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, каб. 34.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута

без вашої участі.
Суддя В. П. Гончарук

Втрачений кваліфікаційний сертифікат

інженера технічного нагляду 

серії АТ 001033, виданий Курилову 

Євгенію Геннадійовичу,

вважати недійсним.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає позовну заяву ТОВ «Порше Мобіліті»
до Дмитришина О. Д. про стягнення заборгованості.

Відповідач Дмитришин Олександр Дем’янович,
17.12.1981 р.н., останнє місце реєстрації: Донецька об-
ласть, м. Харцизьк, вул. Артема, 106, викликається на
06.12.2016 року о 13.40 год. до Добропільського міськ-
районного суду, кабінет № 14, для участі у розгляді
справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі. 

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дача, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у його відсутність на під-
ставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа
№ 310/7228/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» до Яйцова А. О., Яй-
цової Л. І. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 14.12.2016 року о
13.10 годині в приміщенні Бердянського міськрай-
онного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зала судового
засідання 411.

Суд викликає Яйцова Андрія Олексійовича, Яй-
цову Ларису Іванівну як відповідачів.

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

Суддя Полянчук Б. І.

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

Дорошенко Ольгу Євгенівну, 27.09.1982 р.н., ІПН:
3022016568, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/7017/15-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства  Комерційного банку «Приватбанк» до Доро-
шенко Ольги Євгенівни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 09 грудня 2016 року о 10.30 год.;

Манченко Наталію Олександрівну, 16.12.1980 р.н., ІПН:
2957012188, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/8232/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Манченко
Наталії Олександрівни про стягнення заборгованості, що від-
будеться 09 грудня 2016 року о 10.00 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

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001,
Запорізька область, смт Більмак, вул. Центральна, 26а) роз-
глядатиме цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до фізичних осіб про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідачі: справа №319/1467/16-ц - Кур’янов Олександр
Анатолійович, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Хабаровська, буд. 6, Кур’янова Тетяна
Романівна, останнє відоме місце проживання: Донецька
обл., м. Сніжне, вул. Хабаровська, буд. 6, викликаються до
суду на 09 год. 30 хв. 5 грудня 2016 року.

Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду можна
отримати в суді за вищевказаною адресою або через «Елек-
тронний суд» e-court.mail.gov.ua.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку не-
явки відповідачів у судове засідання та неповідомлення суду
про поважну причину неявки позов буде розглянутий за їх-
ньої відсутності за наявними в справі доказами.

Суддя Солодовніков Р. С.

В порядку ч. 9 ст. 74 ЦПК України Чернігівський
районний суд Чернігівської області викликає в судове
засідання на 09 годину 00 хвилин 26 грудня 2016 року
як відповідача Шибирин Мар’яну Олексіївну по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПриватБанк» до Ши-
бирин Мар’яни Олексіївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться у приміщенні Черні-
гівського районного суду Чернігівської області за ад-
ресою: м. Чернігів, вул. Хлібопекарська, 4.

У разі неявки в судове засідання, справа згідно з
вимогами ЦПК України буде розглянута у відсутність
відповідача.

При публікації оголошення про виклик до суду, від-
повідач вважається повідомленим про час і місце су-
дового розгляду. Суддя С. М. Майборода

Миргородський міськрайонний суд Полтавської об-
ласті викликає Шевченко Ірину Володимирівну (останнє
відоме місце проживання: вул. Котляревського, 78, 
м. Миргород Полтавської області) як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі 541/2302/16-ц, про-
вадження № 2/541/1114/2016 за позовом ПАТ
«АКЦЕНТ-БАНК» до Шевченко Ірини Володимирівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 20 грудня 2016 року о
16 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою: вул.
Гоголя, 133, м. Миргород Полтавської області, головую-
чий суддя Андрущенко-Луценко С. В.

Явка відповідачки Шевченко І.В. до суду є обов’язко-
вою. В разі неявки, справу буде розглянуто за її відсут-
ності.

Відповідачка Шевченко І. В. зобов’язана повідомити
суд про причини неявки в судове засідання.

Марківський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Синянського Дмитра Володи-
мировича в судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом Синянського Володимира Яко-
льовича до Синянського Дмитра Володимировича
про визнання особи такою, що втратила право ко-
ристування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Мар-
ківського районного суду Луганської області
06.12.2016 р. об 11 год. 00 хв. за адресою: смт Мар-
ківка, пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

У разі неявки в судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя А. П. Чернік

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Карпова Дмитра Олексійовича про стягнення забор-
гованості. Відповідач по справі викликається до суду
(м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 302)
для участі у розгляді справи по суті.

Карпов Дмитро Олексійович, 29.11.1982 р.н., який
мешкає за адресою: 84500, Донецька область, 
м. Бахмут, проспект Центральний, буд. 29, на 30 лис-
топада 2016 року на 08 год. 30 хвил.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідача, він повинен повідомити суд про при-
чину неявки, інакше справа буде розглянута у його
відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

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

— Смірнову Інну Іванівну, 12.11.1964 р.н., ІПН:
2369200468, як відповідачку в судове засідання по цивільній
справі №426/8224/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Смірнової
Інни Іванівни про стягнення заборгованості, що відбудеться
13 грудня 2016 року о 10.00 год.;

— Ніколаєва Сергія Вікторовича, 15.02.1961 р.н., ІПН:
2232600197, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/8053/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Ніколаєва
Сергія Вікторовича про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 13 грудня 2016 року о 09.30 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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 06 грудня 2016 року о 08.00
годині за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ломоно-
сова, 157, корп. 2, каб. 19, як відповідачів по справі
за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Кладька Ігоря
Анатолійовича, Кладько Наталії Сергіївни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором:

Кладько Ігоря Анатолійовича: сел. Калініно, вул.
Ткаченко, 41/25, м. Макіївка, Донецька обл.;

Кладько Наталію Сергіївну: сел. Калініно, вул. Тка-
ченко, 41/25, м. Макіївка, Донецька обл.

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

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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А)
розглядає цивільну справу за позовом Акціонерного това-
риства «Ощадбанк» в особі філії Донецьке обласне управ-
ління AT «Ощадбанк» до Хлюстової Олени Олександрівни,
Мігас Людмили Вікторівни, Володіної Катерини Миколаївни
про стягнення боргу за кредитним договором.

Відповідачі у справі Хлюстова Олена Олександрівна, 1968
р.н., офіційно зареєстрована за адресою: м. Харцизьк До-
нецької області, м-н Ювілейний, 1/13, Мігас Людмила Вік-
торівна, 1957 р.н., офіційно зареєстрована за адресою: 
м. Харцизьк Донецької області, вул. Кл. Цеткін, 23/50, Воло-
діна Катерина Миколаївна, 1981 р.н., офіційно зареєстро-
вана за адресою: смт Гірне, вул. Шевченка, 1/14,
викликаються на 02 грудня 2016 року о 09.30 год. до суду,
каб. №1, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Тітова Т. А.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/6999/16-ц за позовом ПАТ «Державний ощад-
ний банк України» до Гришиної С. В., Білан О. В., Во-
рушило О. А. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 01.12.2016 року о
13.00 годині в приміщенні Бердянського міськрай-
онного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зала судового
засідання 411.

Суд викликає Гришину Світлану Вікторівну, Білан
Олександра Валерійовича, Ворушило Олену Анато-
ліївну як відповідачів.

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

Суддя Полянчук Б. І.

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

— Усенка Сергія Миколайовича, 26.06.1964 р.н., ІПН:
2355318571, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/4099/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Усенка
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості, що від-
будеться 12 грудня 2016 року о 09.40 год.;

— Макрушина Сергія Анатолійовича, 26.07.1975 р.н., ІПН:
2760014894, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/4036/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Макру-
шина Сергія Анатолійовича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 12 грудня 2016 року о 09.00 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

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає позовну заяву ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Федулєєвої Л. П. про стягнення забор-
гованості.

Відповідачка: Федулєєва Любов Петрівна, 11.02.1955
р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, Хар-
цизька міська рада, с. Широке, вул. Лугова, 17, викли-
кається на 02.12.2016 року о 09.00 год. до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи
пропонується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дачки, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справу буде розглянуто у її відсутність на підставі
наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Високопільський районний суд Херсонської об-
ласті повідомляє, що 6 грудня 2016 року о 09 годині
30 хвилин у приміщенні суду за адресою: смт Висо-
копілля, вул. Визволителів, 104 Херсонської області,
відбудеться судовий розгляд по цивільній справі 
№ 652/531/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Вурсова Григорія Григоровича про стягнення забор-
гованості.

В судове засідання на вищевикладений час викли-
кається відповідач Вурсов Григорій Григорович,
03.09.1967 року народження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або
визнання причини неявки неповажною, справа може
бути розглянута у відсутність відповідача на підставі
наявних у ній доказів.

Суддя Дригваль В. М.

У провадженні Городищенського районного суду Черкаської
області знаходиться цивільна справа №691/1235/16-ц, провад-
ження №2/691/620/16 за позовом Оленича Віктора Михайловича
до Тищенко Тамари Петрівни, за участю третьої особи: Городи-
щенської міської ради Черкаської області, про визнання особи
такою, що втратила право користування житлом.

Розгляд справи призначено на 9 грудня 2016 року о 08 год.
50 хв. у приміщенні Городищенського районного суду Черка-
ської області за адресою: Черкаська область, м. Городище, ву-
лиця 1 Травня, № 9, суддя Савенко О.М.

Суд викликає Тищенко Тамару Петрівну, жительку: м. Горо-
дище, вул. Відродження, №9 Черкаської області, як відповідачку
в справі.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачки в судове
засідання, справа, згідно з вимогами ЦПК України буде розгля-
нута у її відсутність за наявними в ній матеріалами.

При публікації оголошення про виклик до суду, сторона вва-
жається повідомленою належним чином про день, час та місце
розгляду справи.

Суддя О. М. Савенко

Широківський районний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає в судове засідання Кочкіна Євгена Олек-
сандровича, 15.08.1949 року народження, який був
зареєстрований за адресою: с. Високе, Бахчисарайський
район, АР Крим, проживає: с. Тихий Став, вул. Степова,
буд. 80, як відповідача по цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства «Дельта Банк» до
Кочкіна Євгена Олександровича, третя особа - Голобо-
родько Ірина Євгеніївна, про звернення стягнення на
предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 29 листопада 2016 року
о 13.00 год. за адресою: смт Широке, Широківський
район Дніпропетровської області, вул. Соборна, 86 (зал
судового засідання № 1), суддя Леонідова О. В.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку-
вання оголошення в пресі, відповідач Кочкін Євген Олек-
сандрович вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи. У разі неявки справа буде розглянута
за його відсутності.

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
(суддя Апаллонова Ю. В) викликає в судове засідання
(провадження № 335/8559/15-к, 1-кп/335/61/2016)
обвинуваченого Сербу Володимира Івановича,
08.01.1960 року народження, останнє відоме місце
реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Розваги, 27, кв. 19, по
кримінальному провадженню № 42014080000000272
за обвинуваченням Серби Володимира Івановича у
вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст.
294, ч. 1 ст. 365 КК України, яке відбудеться 2 грудня
2016 року о 10.00 год., 16 грудня 2016 року о 10.00
год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги, 51,
зал судових засідань № 1.

З моменту опублікування повістки про виклик у
засобах масової інформації загальнодержавної
сфери розповсюдження, обвинувачений вважається
належним чином ознайомленим з її змістом.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/2671/16-ц за позовом ТОВ «Порше Мо-
біліті» до Пащенка Сергія Валентиновича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 07.12.2016 року о
13.30 год. (резервна дата 21.12.2016 року о 13.30
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається відпо-
відач Пащенко Сергій Валентинович, останнє місце
реєстрації: вул. Бестужева, буд. 7, с. Дзержинське,
м. Луганськ.

У випадку неявки відповідача справу буде розгля-
нуто за його відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/2337/16-ц за позовом Кирилової Ірини
Володимирівни, Веременко Анастасії Сергіївни до
Луганської міської ради про визнання права влас-
ності в порядку спадкування.

Судове засідання відбудеться 05.12.2016 року о
13.00 год. (резервна дата 19.12.2016 року о 13.00
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається представник відповідача — Луган-
ської міської ради, останнє місцезнаходження: вул.
Коцюбинського, буд. 14, м. Луганськ.

У випадку неявки представника відповідача
справу буде розглянуто за його відсутності за наяв-
ними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Вінницький міський суд Вінницької області викликає як відповідача
Діденка Сергія Івановича, останнє відоме місце проживання: м. Він-
ниця, вул. Пушкіна, 19/3, у судове засідання, яке відбудеться 29 лис-
топада 2016 року об 11 год. 20 хв. під головуванням судді Ан О.В. (зал
с/з № 22, вул. Грушевського, 17, м. Вінниця), у цивільній справі 
№ 127/22784/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Діденка Сергія
Івановича про стягнення заборгованості, у випадку неявки в судове за-
сідання справа буде розглянута без участі відповідача.

Суддя Ан О. В.

В рамках кримінального провадження № 12014270270000629 від 02.09.2014
за підозрою Назаренка Віктора Івановича, 15.09.1960 року народження, у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 та ч. 1 ст. 263 КК України,
відповідно до ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова надано дозвіл
на проведення спеціального досудового розслідування, у зв’язку з переховуван-
ням підозрюваного від слідства та його перебування у міжнародному розшуку.

Крім того, досудове розслідування по вказаному провадженню закінчено та
починаючи з 26.11.2016 Назаренко В.І. може в прокуратурі Чернігівської області
(м. Чернігів, вул. Князя Чорного, 9) ознайомитись з матеріалами кримінального
провадження. 

Прокуратура Чернігівської області

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Кулешу Ната-
лію В’ячеславівну як обвинувачену в кримінальному провадженні 
№ 296/7656/16-к по обвинуваченню у вчиненні кримінального право-
порушення за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, судове засідання,
що відбудеться 02.12.2016 року о 10.30 год. у приміщенні Корольов-
ського районного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир, майдан
Соборний, 1, зал 1-К (300).

Явка обвинуваченої в судове засідання обов’язкова.
Суддя О. В. Скрипка
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оголошення
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська об-

ласть, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає: Кулікова Олександра Володими-
ровича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/8211/16-ц за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Кулікова Олександра Володимировича, що відбудеться 29 лис-
топада 2016 року о 16.30 год.; Дзьобана Олега Юрійовича як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/8040/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Дзьобана Олега
Юрійовича, що відбудеться 29 листопада 2016 року о 17.15 год.; Самохіна Олександра Ми-
колайовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/8057/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Самохіна Олександра Миколайовича, що відбудеться 28
листопада 2016 року о 15.30 год.; Воркут Тетяну Володимирівну як відповідачку в судове
засідання по цивільній справі № 426/8042/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Вор-
кут Тетяни Володимирівни, що відбудеться 28 листопада 2016 року о 16.15 год.; Стужук Ва-
лентину Сергіївну як відповідачку в судове засідання по цивільній справі № 426/8017/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Стужук Валентини Сергіївни, що відбудеться 28 лис-
топада 2016 року о 17.00 год.; Шлянцева Сергія Анатолійовича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/8040/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Шлянцева Сергія Анатолійовича, що відбудеться 28 листопада 2016 року о 17.30 год.; Ко-
рольову Юлію Володимирівну як відповідачку в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/8493/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Корольової Юлії Володимирівни
про стягнення заборгованості, що відбудеться 29 листопада 2016 року о 17.45 год.; Полі-
тикіну Вікторію Борисівну як відповідачку в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/8481/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Політикіної Вікторії Борисівни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 29.11.2016 року о 16.00 год.; Нечитайлова
Дмитра Миколайовича як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/8495/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Нечитайлова Дмитра Миколайовича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 29.11.2016 року о 13.30 год.; Ропаєва Олек-
сандра Анатолійовича як відповідача по цивільній справі № 426/8245/16-ц за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Ропаєва Олександра Анатолійовича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 30.11.2016 року о 15.00 год.; Беденко Людмилу Володимирівну як відпо-
відачку в судове засідання по цивільній справі № 426/8407/16-ц за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Беденко Людмили Володимирівни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 30.11.2016 року о 13.30 год.; Філіпенка Анатолія Анатолійовича як відповідача
в судове засідання по цивільній справі № 426/8517/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Філіпенка Анатолія Анатолійовича про стягнення заборгованості, що відбудеться
30.11.2016 року о 13.00 год.; Скляра Олександра Миколайовича як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/8506/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Скляра
Олександра Миколайовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 30.11.2016 року
о 17.30 год.; Гіря Максима Олександровича як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/7086/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Гіря Максима Олександро-
вича про стягнення заборгованості, що відбудеться 30.11.2016 року о 16.00 год.; Логви-
ненко Олену Анатоліївну як відповідачку в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/912/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Логвиненко Олени Анатоліївни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 05.12.2016 року о 09.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Томашпільський районний суд Вінницької області викликає Бойчука
Сергія Миколайовича та повідомляє про розгляд справи № 146/1353/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк» до Бойчука
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості, який відбудеться 05
грудня 2016 року о 09.00 годині в Томашпільському ра йонному суді Він-
ницької області за адресою: 24200, смт Томашпіль, вул. І. Гаврилюка, 57,
Томашпільського району, Вінницької області під головуванням судді Пи-
липчука О. В.

Явка до суду є обов’язковою.
В разі неявки відповідача у судове засідання справу буде розглянуто

за його відсутності за наявними у справі доказами на підставі ст. ст. 224-
227 ЦПК України.

Андрушівський районний суд Житомирської області викликає в судове
засідання Розруцького Дмитра Юрійовича, 15.07.1990 року народження,
як відповідача в цивільній справі № 272/942/16-ц, провадження 
№ 2/272/624/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборго-
ваності.

Розгляд справи відбудеться 29 листопада 2016 року о 09 годині 30 хви-
лин в приміщенні Андрушівського районного суду Житомирської області
за адресою: м. Андрушівка, вул. Зазулінського, 13, Житомирської області.

У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних причин, або
неповідомлення про причини неявки, з’ясування обставин буде проводи-
тись на підставі доказів, наявних у справі.

Суддя В. І. Брагін

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Водопо-
єнко Наталію Іванівну про те, що 08 грудня 2016 року о 08 год. 10 хв. у
приміщенні Роменського міськрайонного суду Сумської області за адре-
сою: м. Ромни, Сумської області, вул. Соборна, 12, буде слухатися в су-
довому засіданні цивільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «Приватбанк» до Водопоєнко Наталії Іванівни про стяг-
нення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач Водопоєнко На-
талія Іванівна вважається повідомленою про час і місце розгляду справи
і у випадку її неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає
Грушу Олександра Івановича як відповідача по цивільній справі
№ 2/577/1632/16 за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Груші
Олександра Івановича про стягнення боргу в судове засідання,
яке відбудеться 14 грудня 2016 року о 13 год. 30 хв. в примі-
щенні суду за адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Са-
дова, 8, каб. № 10, тел. 2-63-04. При собі необхідно мати
паспорт.

Суддя Т. А. Буток

Відповідач Костенко Юрій Олексійович (останнє відоме місце прожи-
вання: с. Шубині Стави, Лисянський район, Черкаська область) виклика-
ється в судове засідання у справі № 700/822/16-ц за позовом ТОВ «Ніко
Сістем» до Костенка Юрія Олексійовича, третя ocoба без самостійних
вимог – ТОВ «Укртрастбуд» про стягнення збитків.

Справа призначена до судового розгляду на 11.00 годину; 29 листо-
пада 2016 року в залі засідань Лисянського районного суду Черкаської
області за адресою: вул. Кірова, 4, смт Лисянка, Черкаської області.

Явка відповідача до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача до
суду на вказану дату, справа буде розглянута без відповідача за наявними
доказами у справі.

Суддя Н. О. Добриднюк

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове засі-
дання Крамаренко Олену Олександрівну як відповідача по ци-
вільній справі № 2/756/5318/16 (756/11390/16-ц) за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «При-
ватБанк» до Крамаренко Олени Олександрівни про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 09 грудня 2016 р. о 14.00 годині
в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання по
цивільній справі як відповідачів Фесенка Олега Дмитровича, 24 лютого
1968 року народження, та Фесенко Анастасію Олегівну, 19 жовтня 1992
року народження, за позовом КП Керуюча компанія з обслуговування
житлового фонду Дніпровського району м. Києва про визнання осіб та-
кими, що втратили право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться о 14 год. 14 грудня 2016 р.
Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнко, буд. 3, каб. 34.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання, справа

буде розглянута без вашої участі.
Суддя В. П. Гончарук

Волноваський районний суд Донецької області (85700, м. Волноваха,
вул. Ювілейна, 29) розглядає цивільну справу за позовом КС «Азовська
кредитна компанія» до Дайреджи Олександра Миколайовича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач у справі Дайреджи Олександр Миколайович зареєстрова-
ний за адресою: с. Бахчевик, вул. Нова, 1-а, Волноваського району, До-
нецької області, на 23 грудня 2016 року о 10.00 год. викликається до
суду, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Мохов Є. І.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розгля-
дає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до:

- Єрмошкіної Світлани Вікторівни про стягнення заборго-
ваності. Відповідач у справі Єрмошкіна Світлана Вікторівна,
останнє відоме місце проживання: Донецька область,
Слов’янський р-н, с. Оріхуватка, вул. Лісова, б. 33, кв. 1, ви-
кликається на 08 грудня 2016 року на 08 годину 00 хвилин
до суду для участі у розгляді справи по суті. 

- Рябко Рамиса Олександровича про стягнення заборго-
ваності. Відповідач у справі Рябко Рамис Олександрович,
останнє відоме місце проживання: Донецька область,
Слов’янський р-н, с. Дмитрівка, вул. Мічуріна, б. 56, викли-
кається на 08 грудня 2016 року на 08 годину 20 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.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/7487/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до
Бабренок Є. С., Бабренок Н. В., третя особа: Націо-
нальний банк України про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 01.12.2016 року о
13.30 годині в приміщенні Бердянського міськрай-
онного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зала судового
засідання 411.

Суд викликає: Бабренок Євгена Савелійовича,
Бабренок Наталію Валентинівну як відповідачів.

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

Суддя Полянчук Б. І.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/7261/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства «Альфа-Банк» до Понц В. В., Понц
Л. М. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 14.12.2016 року о
13.00 годині в приміщенні Бердянського міськрай-
онного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зала судового
засідання 411.

Суд викликає: Понц Василя Войтеховича, Понц
Ларису Михайлівну як відповідачів.

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

Суддя Полянчук Б. І.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Центральна,
26а) розглядатиме цивільні справи за позовами ПАТ
«Державний ощадний банк України» в особі філії До-
нецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до фізичних
осіб про стягнення заборгованості за кредитними дого-
ворами. Відповідачі:

— Справа № 319/1434/16-ц Близнець Ольга Станісла-
вівна, остання відома адреса проживання: Донецька об-
ласть, м. Сніжне, вул. Поповича, буд. 52;

— Гончарова Наталія Олександрівна, остання відома
адреса проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул. Га-
гарина, буд. 14;

— Щекочихіна Наталя Миколаївна, остання відома ад-
реса проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул. Мая-
ковського, буд. 11, кв. 14 в судове засідання, яке
призначене на 09 год. 15 хв. 05 грудня 2016 року;

— Справа № 319/1435/16-ц Волженська Ольга Мико-
лаївна, остання відома адреса проживання: Донецька об-
ласть, м. Сніжне, вул. Лутугина, 47;

— Моісеєнко Юлія Миколаївна, остання відома адреса
проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул. Сімферо-
польська, 33;

— Бовкун Олена Миколаївна, остання відома адреса
проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул. Байрона,
буд. 3 в судове засідання, яке призначене на 09 год. 00
хв. 05 грудня 2016 року.

— Копію позову та доданих матеріалів можна отри-
мати  в суді за вищевказаною адресою або через «Елек-
тронний суд» e-court.mail.gov.ua.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення
суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий
за їх відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Солодовніков Р. С.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м.Сватове,
пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачів в судове
засідання на 06 грудня 2016 року, а саме: 

— Заяць Галину Петрівну на 14-00 годину;
— Смиронова Олександра Сергійовича на 14-30 го-

дину;
— Гончарова Миколу Васильовича на 15-00 годину;
— Виноградова Миколу Володимировича на 15-30 го-

дину,
— Степаненко Юлію Олександрівну на 16-30 годину,
— Бондаренка Олександра Геннадійовича на 17-00

годину за позовами Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «ПРИВАТБАНК» про стягнення забор-
гованості, в залі судових засідань Сватівського район-
ного суду Луганської області. У разі неявки на вказане
судове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. О. Половинка

У Подільському районному суді м. Києва

29.11.2016 р. о 10 год. 45 хв. під головуванням судді

Декаленко B. C. буде розглядатись цивільна справа

за позовом Гузівої Тетяни Андріївни до Кондратюк

Наталії Федорівни, Клименка Євгена Юрійовича про

визнання правочину недійсним.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-

дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідачів справа буде слухатись за

їхньої відсутності згідно зі ст. 169 ЦПК України.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Гаврилов В.А.) викликає в судове засідання
відповідачів:

Бєліменко Валентину Вікторівну, цивільна справа 
№ 185/6871/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту;

Івженко Оксану Георгіївну, цивільна справа 
№ 185/6872/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту;

Сергієнка Сергія Сергійовича, цивільна справа 
№ 185/6870/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту.

Останнє місце проживання відповідачів: м. Донецьк.
Судове засідання призначене на 30 листопада 2016 року

о 16.00 год. за адресою: м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. 407.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за їх-
ньою відсутністю.

Суддя В. А. Гаврилов

Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає
Бакуму Петра Яковича, 20.06.1972 р.н., останнє відоме місце
проживання: м. Кобеляки, вул. Стародніпровська, 29 Полтав-
ської області, як відповідача по цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 5 грудня 2016 року о 09 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кобеляки,
вулиця Шевченка, 16/25, Полтавська область.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності. Відповідач зобов’язаний пові-
домити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя І. І. Омельченко

Попільнянський районний суд Житомирської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Разумова Володи-
мира Сергійовича, 30.06.1983 року народження, останнє
місце проживання якого: смт Попільня, вул. Шевченка, 50,
Попільнянського району, Житомирської області по справі
за позовом Публічного акціонерного товариства «Акцент
Банк» до Разумова Володимира Сергійовича про стягнення
заборгованості, яке відбудеться о 10.30 годині 06.12.2016
року в залі  Попільнянського районного суду в смт Попільня,
по вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського району, Жи-
томирської області.

В разі неявки відповідача в судове засідання справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Сікан В. М.

Приазовський районний суд Запорізької області (роз-
ташований за адресою: Запорізька область, Приазов-
ський район; смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, тел.
(06133)22160), викликає Моргуна Олега Валерійовича,
19.03.1967 р.н., зареєстрованого за адресою: Донецька
область, Новоазовський район, м. Новоазовськ, вул.
Кольцова, 6, як обвинуваченого у судове засідання, при-
значене на 7 грудня 2016 року о 10.00 год., по кримі-
нальному провадженню № 42014050000000594 за
обвинувальним актом відносно Моргуна Олега Валері-
йовича, який обвинувачується у вчиненні кримінальних
правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 365, ч.
1 ст. 258-3 КК України, в якому ваша участь обов’язкова.

Суддя Васильцова Г. А.

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

Відповідач по справі: Шумейко Ігор Володимирович,
20.01.1972 року народження, останнє відоме місце прожи-
вання: 85670, Донецька область, м. Вугледар, вул. Шахтар-
ська, буд. 34, кв. 33.

Справу призначено до розгляду на 15.15 годину 7 грудня
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.

Кобеляцький районний суд Полтавської області викликає
Клочко Тетяну Вікторівну, 07.04.1960 р.н., останнє відоме
місце проживання: с. Ганжівка, вул. Садова, 13 Кобеляць-
кого району Полтавської області, як відповідачку по цивіль-
ній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 5 грудня 2016 року о 08 го-
дині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Кобеляки,
вулиця Шевченка, 16/25, Полтавська область.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності. Відповідачка зобов’язана по-
відомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя І. І. Омельченко

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 04.11.2016 року розглянуто ци-
вільну справу № 409/2174/16-ц за позовною заявою
Управління виконавчої дирекції Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України у Луганській
області до Григоренка Сергія Анатолійовича про ви-
требування майна із чужого незаконного володіння
та винесено заочне рішення про задоволення по-
зову.

Суддя Третяк О. Г.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул. Кіб-
рика, 11) викликає Тажитдінову Олену Талгатівну,
Тажитдінову Альону Юріївну, Коваленко Катерину Сер-
гіївну, реєстрація місця проживання яких: Миколаївська
область, місто Вознесенськ, вул. Зарічна (раніше Горді-
єнко), 169, останнє місце проживання невідоме, як від-
повідачів у судове засідання, яке відбудеться 30
листопада 2016 року о 08.30 год. по справі за позовом
Діланяна Артура Романовича до Тажитдінової Олени
Талгатівни, Тажитдінової Альони Юріївни, Коваленко Ка-
терини Сергіївни про визнання осіб такими, що втратили
право користуванням житловим будинком.

Суддя Старжинська О. Є.

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

Відповідач по справі: Преснов Станіслав Вікторович,
10.05.1980 року народження, місце реєстрації: 85670, До-
нецька область, м. Вугледар, вул. 30 років Перемоги, буд. 1,
кв. 28.

Справу призначено до розгляду на 15.45 годину 7 грудня
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.
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Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що

14 грудня 2016 року об 11 годині 00 хвилин буде

слухатись цивільна справа за позовом Шмакова Ар-

тура Анатолійовича до Шмакова Анатолія Олексан-

дровича про стягнення аліментів під час навчання, у

приміщенні суду по вулиці Кам’янецькій, 117, м.

Хмельницький, 2 поверх, кабінет № 8.

Суддя С. Л. Стефанишин

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 5
грудня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна, буд. 391, Мазанка Сергія Олексійовича, за-
реєстрованого за адресою: Запорізька область, Чер-
нігівський район, с. Н-Казанкувате, вул. Гагаріна, 78,
як відповідача по цивільній справі №329/1050/16-ц
за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Мазанка Сергія
Олексійовича про стягнення заборгованості.

Суддя Н. М. Пода

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Шляхтича Олексія Володимировича,
що судовий розгляд цивільної справи № 2/484/2113/16
р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Шляхтича О. В.
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
відбудеться 29.11.2016 року о 10.00 год. На вказаний час
вам необхідно з’явитись з паспортом до суду за адре-
сою: вул. І. Виговського, 18, м. Первомайськ Миколаїв-
ської області, до судді Панькова Д. А.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України буде розглянутий за його відсутності на під-
ставі наявних у справі доказів та постановлене заочне
рішення.

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає відповідача Наумика Миколу Яковича
у цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Наумика Миколи Яковича про стягнення забор-
гованості, в судове засідання, яке відбудеться 8
грудня 2016 року о 09 годині 30 хвилин за адресою:
Житомирська область, смт Ємільчине, вул. Неза-
лежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутності Наумика Миколи Яковича.

Суддя В. А. Гресько

Гадяцький районний суд Полтавської області викли-
кає Коваленко Ніну Михайлівну (22.08.1961 року народ-
ження, остання відома адреса: м. Гадяч Полтавської
області, вул. Ватутіна, 1-А, кв. 5), як відповідачку по ци-
вільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до
Коваленко Ніни Михайлівни про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 16 грудня 2016 року о
09 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: вул. Лесі
Українки, 6, м. Гадяч Полтавської області. В разі неявки
відповідачки в судове засідання та неповідомлення про
причини неявки, справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Горошко A. M.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, 39а)
розглядає цивільну справу 227/3391/16-ц за позовом Пату-
тінської Яни Олександрівни до Патутінського Володимира
Вікторовича про розірвання шлюбу. Відповідач Патутінський
Володимир Вікторович, 15 вересня 1973 р.н., викликається
на 30 листопада 2016 року о 09.00 годині до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет №15, для участі у роз-
гляді справи у відкритому судовому засіданні. Відповідачу
пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття, він повинен повідомити суд про
причини неявки, інакше справа буде розглянута у його від-
сутність. 

Суддя Здоровиця О. В.

Ємільчинський районний суд Житомирської об-
ласті викликає відповідача Франківа Любомира Зі-
новійовича у цивільній справі за позовом Ковальчук
Оксани Іванівни до Франківа Любомира Зіновійо-
вича про стягнення аліментів, у судове засідання, яке
відбудеться 8 грудня 2016 року о 09 годині 00 хви-
лин за адресою: Житомирська область, смт Єміль-
чине, вул. Незалежності, 2.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута у відсутності Франківа Любомира Зіновійо-
вича.

Суддя В. А. Гресько

Київський районний суд м. Одеси викликає в судове
засідання як відповідачку Колобкову Вікторію Микола-
ївну в цивільній справі № 520/9540/16ц за позовною за-
явою Колобкова Євгена Миколайовича до Колобкової
Вікторії Миколаївни про визнання особи такою, що втра-
тила право користування жилим приміщенням.

Судове засідання відбудеться 22 грудня 2016 року о
09 годині 30 хвилин у приміщенні Київського районного
суду м. Одеси за адресою: місто Одеса, вул. Варненська,
3-б, каб. 204.

У разі неявки справа може бути розглянута за вашої
відсутності.

Суддя Я. В. Бескровний

Слов'янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов'янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає цивільну справу  № 2/243/4177/2016 за позовом
ПАТ «Акцент-Банк» до Бараніченка Олександра Анатолійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром. Останнє відоме місце проживання відповідача
Бараніченка Олександра Анатолійовича: Донецька область
м. Слов'янськ, вул. Ясна, буд. 15, кв. 66. Відповідач викли-
кається до суду на 07 грудня 2016 року на 13 год. 45 хв.
для участі у судовому засіданні. Відповідачу пропонується
надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку
неприбуття в судове засідання, відповідач повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за його відсутністю. 

Суддя О. В. Ільяшевич

В провадженні Жовтневого районного суду м. Маріуполя
Донецької області (87500, м. Маріуполь, пр. Металургів, 31)
знаходиться цивільна справа за позовом Сивака Юрія Васи-
льовича до Голощука Володимира Микитовича про стяг-
нення боргу за договором позики. Відповідач Голошук
Володимир Микитович, який зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Осовіахіма, буд. 11а,
кв. 1, викликається для участі у розгляді справи, який відбу-
деться 1 грудня 2016 року о 08.45 годині в приміщенні суду
за адресою: м. Маріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 24.

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 у його відсутність.

Суддя Скрипниченко Т. І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Десятника Олександра В’ячеславо-
вича як відповідача по цивільній справі
№2/756/5938/16 (756/13714/16-ц) за позовом Десят-
ник Ніни Дмитрівни до Десятника Олександра
В’ячеславовича про розірвання шлюбу та стягнення
аліментів.

Судове засідання відбудеться 9 грудня 2016 р. о
10.00 годині в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу №233/4035/16-ц за позовом
Музикантової Т. В. до Музикантова А. А. про надання дозволу на
виїзд за межі України громадянина, який не досяг 16-річного
віку, без згоди та супроводу другого з батьків. Відповідач у
справі Музикантов Артем Анатолійович, 09.06.1987 р.н., останнє
відоме місце проживання: Донецька область, м. Макіївка-18, вул.
Мартовська, буд. 19, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 29
листопада 2016 року (корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу Музикантову А. А. пропонується надати свої за-
перечення щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута за його відсутності.

Суддя Каліуш О. В.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача в судове
засідання Таравкова Олексія Миколайовича, 12.11.1975
р.н., ідентифікаційний номер: 2770914074, по цивільній
справі № 426/1880/15-ц за позовом ПАТ «ДельтаБанк»
до Таравкова Олексія Миколайовича про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 01.12. 2016 року о 09.15
год.

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

Суддя О. М. Попова

Новоушицький районний суд повідомляє  Бучківського 
Віталія Вікторовича, 01.04.1987 р.н., останнє відоме місце про-
живання с. Філянівка, вул. Чернишевського, 18, Новоушиць-
кого району Хмельницької області, що розгляд цивільної
справи №680/532/16-ц за позовом Бучківського Віталія Вікто-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним договором
відбудеться 09 грудня 2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: смт Нова Ушиця, вулиця Українська, 27.

При опублікуванні оголошення про виклик до суду відпо-
відач вважається повідомленим про місце та дату розгляду
справи.

У разі неявки відповідача у судове засідання  без поважних
причин справа буде розглянута у його відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя О. В. Шуригіна 

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/4381/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бєлоусова С.С. про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Бєлоусов Сергій Сергі-
йович, останнє відоме місце проживання: Донецька область,
м. Макіївка, пос. Крупської, вул. Давиденка, буд. 188, викли-
кається до суду на 08 год. 20 хв. 5 грудня 2016 року (корп.
№2, каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 13 грудня 2016
року о 09 годині 00 хвилин буде розглядатися ци-
вільна справа за позовом Публічного акціонерного
товариства «Державний ощадний банк України» в
особі філії - Донецьке обласне управління AT
«Ощадбанк» до Тіщенка Віктора Петровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Ті-
щенко В. П. У разі неявки відповідача справа буде
розглянута за наявними в ній матеріалами.

Біловодський районний суд Луганської області викликає
відповідача по справі № 408/1996/16-ц (2/408/892/16) за по-
зовом Бонк Альони Вікторівни до Бонк Євгена Володимиро-
вича (11.02.1985 р.н., м. Красний Луч, Луганської області),
третя особа: Валуйська сільська рада Станично-Луганського
району Луганської області, про позбавлення батьківських
прав та зміну розміру аліментів на утримання неповнолітньої
дитини, шляхом зміни їх присудження. Судове засідання від-
будеться 09 грудня 2016 року о 12 годині 00 хвилин у при-
міщенні суду за адресою: 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

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 10 листопада 2016 року роз-

глянуто цивільну справу № 409/1838/16-ц за

позовною заявою Балацької Ольги Іванівни до Ба-

лацької Ганни Олександрівни, територіальної гро-

мади Луганської міської ради про визнання права

вчасності в порядку спадкування та винесено заочне

рішення про задоволення позову в повному обсязі.

Суддя Полєно В. С.

Фастівський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає в судове засідання Гірченка Вадима Григоровича,
як відповідача по цивільній справі № 381/4178/16-ц за
позовом Гірченко Діани Олександрівни до Гірченка Ва-
дима Григоровича, третя особа: Фастівський районний
відділ у справах сім’ї та молоді, про дозвіл на тимчасо-
вий виїзд за кордон неповнолітніх дітей без згоди
батька.

Справа до розгляду в судовому засіданні призначена
на 5 грудня 2016 року о 09 год. 30 хв. за адресою: Київ-
ська область, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 25, каб. 16.
Явка відповідача в судове засідання обов’язкова. 

Головуючий суддя Чернишова Є. Ю.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Захарків Валентина Володимирівна
викликається в судове засідання, яке відбудеться
05.12.2016 року о 14.40 годині (м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, каб. 6), як відповідачка по цивільній
справі № 363/3019/16-ц за позовом Захарків Віталія
Васильовича до Захарків Валентини Володимирівни
про розірвання шлюбу.

В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута за наявними матеріалами в
справі.

Суддя О. Д. Рудюк

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом Немченко Кристини В’ячеславівни до Ла-
зарєвої Тетяни Георгіївни, Лазарєва Сергія Володимировича,
Верткової Сніжани Юріївни, які зареєстровані за адресою:
Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Прогресивна, 5-1 про
визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням, викликаються на 01 грудня 2016 року
о 10.15 годині, до суду, каб. № 7, для участі у розгляді
справи по суті (№ 2/234/5941/16).

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

Суддя Переверзева Л. І.

Печерський районний суд м. Києва викликає Царьова
Юрія Юрійовича як відповідача в судове засідання у
справі за позовом Сікеріної Галини Василівни до Ца-
рьова Юрія Юрійовича про стягнення матеріальної та
моральної шкоди, яке відбудеться 08 грудня 2016 року
о 17.00 год. в приміщенні Печерського районного суду
м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, каб.
24, під головуванням судді Підпалого В. В.

Просимо при собі мати паспорт чи будь-який доку-
мент, що посвідчує вашу особу чи забезпечити явку
представника з належно оформленим дорученням.

В провадженні Київського районного суду м.
Одеси знаходиться цивільна справа за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПриватБанк» до Ареггер Марини Миколаївни про
стягнення заборгованості, у зв’язку з чим повідом-
ляємо відповідачку Ареггер Марину Миколаївну, що
судове засідання відбудеться 6 грудня 2016 року об
11 год. 00 хв. у приміщенні Київського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська,
3«б», каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

В провадженні Київського районного суду м.
Одеси знаходиться цивільна справа за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«ПриватБанк» до Бухна Олександра Прокопійовича
про стягнення заборгованості, у зв’язку з чим пові-
домляємо відповідача Бухна Олександра Прокопійо-
вича, що судове засідання відбудеться 6 грудня 2016
року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Київського ра -
йонного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул.
Варненська, 3«б», каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Деснянський районний суд м. Києва викликає Миролюба
Івана Івановича, місце проживання: м. Київ, вул. Бальзака,
58, кв. 272, Миролюб Наталію Анатоліївну, місце прожи-
вання: Вінницька обл., Іллінецький р-н, с. Купчинці, Киян
Андрія Петровича, місце проживання: м. Київ. пр. Маяков-
ського, 59, кв. 58, як відповідачів в судове засідання, при-
значене на 11 год. 30 хв. 19 грудня 2016 року по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Киян А. П., Ми-
ролюба І. І., Миролюб Н. А. про відшкодування шкоди зав-
даної злочином.

Адреса суду: м. Київ, пр-т Маяковського, 5-В, кабінет 39.
У випадку неявки відповідачів справа буде розглянута за

їх відсутності.
Суддя Н. Г. Таран

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Прохорова Дениса Модестовича, про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі Прохоров Денис Мо-
дестович, останнє відоме місце проживання: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Фруктова, буд. 13, кв. 65 ви-
кликається на 30 листопада 2016 року на 08.10 год. за
адресою суду: 84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2 (2 поверх).

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Святошинський районний суд м. Києва (03148, 
м. Київ, вул. Я. Коласа, 25) викликає Потіху Оксану
Олександрівну (вул. Уборевича 19а, кв. 164), як від-
повідача у цивільній справі за позовом Потіхи Вік-
тора Васильовича про розірвання шлюбу; судове
засідання у даній справі призначено на 23.12.2016
року об 11.30.

У разі неявки та неповідомлення суду про причини
неявки в судова засідання, справа буде розглядатися
у відсутності відповідача за наявними у справі дока-
зами.

Суддя В. В. Борденюк

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання ПАТ «Лу-
ганськ-Нива» по справі № 433/1613/16-ц за позовом
Філіпова Олександра Тимофійовича, Тарасова Олек-
сандра Івановича до ПАТ «Луганськ-Нива» про ви-
знання дійсним договору купівлі-продажу та
визнання права спільної сумісної власності на бу-
дівлі свиноматочників. Засідання відбудеться 30
листопада 2016 року о 09 год. 00 хв. за адресою: Лу-
ганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Крівоклякіна Н. В.

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера,
105, каб 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засі-
дання на 14 грудня 2016 року на 09 годину 00 хвилин
Бундєву Ольгу Семенівну, зареєстровану в с. Михай-
лівка, вулиця Шкільна, № 81а, кв. 15, Саратського
району, Одеської області, як відповідачку у цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приват Банк» до Бундєвої Ольги Се-
менівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої
участі за наявними у справі доказами.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 03.11.2016 року було винесено

рішення по цивільній справі № 409/2440/16-ц за по-

зовом Куландіна Олександра Володимировича до

Луганської міської ради про визнання права влас-

ності в порядку спадкування, яким позовні вимоги

задоволено у повному обсязі.

Суддя Максименко О. Ю.

Повідомлення про проведення Зборів

17 грудня 2016 року о 12.00 годині за адресою: 

м. Київ, вул. Попудренка, 54, відбудуться чергові

Збори потерпілих громадян по земельній ділянці:

вул. Курнатовського, 7Б, м. Київ, групи будівельних

компаній «Еліта-Центр».

Реєстрація почнеться з 11-30 год.

Рада уповноважених представників

Саратський районний суд Одеської області (68200,
смт Сарата, Одеської області, вул. Крістіана Вернера,
105, каб. 1, суддя Бучацька А. І.) викликає в судове засі-
дання на 14 грудня 2016 року на 15 годину 00 хвилин
Римську Тетяну Едуардівну, зареєстровану в с. Крива
Балка, вулиця Шкільна, № 162, Саратського району, Оде-
ської області, як відповідачку у цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приват Банк» до Римської Тетяни Едуардівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

В разі неявки та невиконання обов’язку повідомити
суд про причину неявки справу буде вирішено без вашої
участі за наявними у справі доказами.
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пОГОДА нА зАвТрА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 26 ЛИСТОПАДА

Oбласть Нiч         День
Київська -1    -6       -2    +3
Житомирська -1    -6       -2    +3
Чернігівська -1    -6       -2    +3
Сумська -1    -6       -2    +3
Закарпатська 0    -5      +5 +10
Рівненська -1    -6       -2    +3
Львівська 0    -5      +4    +9
Івано-Франківська 0    -5      +5 +10
Волинська -1    -6       -1    +4
Хмельницька -1    -6       -1    +4
Чернівецька -1    -6      +2    +7
Тернопільська -1    -6         0    +5
Вінницька -1    -6       -2    +3

Oбласть Нiч          День
Черкаська -1      -6      -2    +3
Кіровоградська -1      -6      -2    +3
Полтавська -1      -6      -2    +3
Дніпропетровська -1      -6      -2    +3
Одеська +1      -4      -1    +4
Миколаївська 0      -5      -2    +3
Херсонська -1      -6      -2    +3
Запорізька -1      -6      -2    +3
Харківська -1      -6      +2     -3
Донецька -1      -6      -2    +3
Луганська -1      -6      +2     -3
Крим 0      -5      -1    +4
Київ -2      -4        0    +2
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ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

ШАНА «ЯБЛУЧНОМУ» 
КОРОЛЮ. Маріупольські сту-
денти з комп’ютерної академії
розібрали 100 клавіатур і за мі-
сяць виклали портрет Стіва
Джобса з клавіш. «Спочатку
разом зі студентами ми обира-
ли, чий портрет буде зображе-
ний. За місяць вирішили: це
точно буде Стівен. Створення
почалося з демонтажу старих
клавіатур, які приносили сту-
денти нашої академії, і закінчи-
лося вже новими, прямо з ма-
газину», — розповів місцевим
ЗМІ керівник проекту та дирек-
тор академії Ігор Смаглій.

У картині студенти зашиф-
рували кілька слів: Apple, Ste-
venJobs та iPhone. Монтували
полотно за допомогою клейо-
вого пістолета. Розмір усієї мо-
заїки — 137 см на 99 см. Пор -
трет нині висить в одній з ауди-
торій закладу. Як стверджують
студенти, представники компа-
нії Аpple через соціальні мережі
дізналися про незвичайну кар-
тину та висловили бажання її
придбати.

ФОТОФАКТ

Черкаська школярка
перемогла ровесниць
по-ірландському

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

МІС ЧАРІВНІСТЬ. У Черкасах недавно обирали найсимпатич-
нішу школярку. 11 учасниць, які представляють шкільні євроклуби
і визнані найгарнішими у своїх навчальних закладах, зустрілися в
міському фіналі. Конкурс мав на меті допомогти школярам відчути
себе громадянами Всесвіту, а також допомогти знайти друзів се-
ред учасників шкільних євроклубів.

Для перевірки юних красунь влаштували різноманітні конкурси,
дефіле в національних костюмах, інтелектуальні змагання. Цікаво,
що кожна з претенденток представляла певну країну — Італію, Ір-
ландію, Португалію, Грецію, Індію, Казахстан, Францію, розповіда-
ла про її історію, культуру та особливості. Конкурс так і назвали:
«Міс Всесвіт». Проводять його всьоме. Усі учасниці виявилися до-
стойними суперницями, вразили журі не лише вродою, а й  глибо-
кими знаннями, талантами, вони залюбки співали, танцювали, си-
пали жартами, вражали екзотичними стравами власного приго-
тування та вправним малюванням картин. 

Титул і корону конкурсу здобула учениця школи №25  Дарина
Фисун, яка представляла Ірландію. Дівчина здивувала журі кон-
курсу ірландськими народними танцями та вмінням чудово трима-
тися на сцені.  «Ірландію я обрала тому, що ця країна вразила мене
традиційними танцями. Обожнюю передивлятися концерти відо-
мого на весь світ ірландського балетмейстера Майкла Флетлі, які
вражають високим рівнем підготовки танцювальної трупи й блис-
кучим шоу», — розповіла вона.

«Конкурс стає дедалі популярнішим, — зауважила одна з орга-
нізаторів директор школи №6 Ірина Кравченко. — Кількість учас-
ниць рік у рік збільшується. Обізнаність наших дітей із життям ін-
ших країн вийшла за межі Європи».

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Сі-
гунова Олега Вікторовича за позовом Приватного акціонерного това-
риства «Страхова компанія «Аха Страхування» до Сігунова Олега Вік-
торовича про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди. Судове засідання відбудеться
28.11.2016 р. об 11 год. 00 хв. у приміщенні Суворовського районного
суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва,
68, зала судових засідань № 19. У разі неявки Сігунова Олега Вікто-
ровича судове засідання буде проведене у його відсутність.

Суддя Н. В. Виноградова

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Головним досягненням
першої команди  київ-

ського «Динамо» у цьогоріч-
ному розіграші найпрестиж-
нішого континентального
клубного трофея  стала дові-
ра  тренерів до молодих вихо-
ванців динамівської школи й
інших талановитих та пер-
спективних українських гра -
в ців. 

Ще влітку першим голкіпе-
ром біло-синіх вважався  со-
рокаоднорічний Олександр
Шовковський,  а нині на цій
позиції міцно стоїть двадця-
тичотирирічний Артур Рудь-
ко, який дебютував у Лізі
чемпіонів 28 вересня в матчі
проти «Бешикташа». У сере-
ду в поєдинку п’ятого туру з
«Наполі» киянин-динамівець
зберіг свої ворота сухими.
Його визнано найкращим у
складі нашої команди. «Не
скажу, що спіймав кураж,
просто все виходило», —
скромно прокоментував свою
гру Артур і висловив таку
думку: те, що з перших хви-
лин на полі були одразу 10
українців (єдиним легіонером
в основі став Віда), напевне,
також допомагало.

Утім,   кадрові проблеми у
команди Сергія Реброва по-
чалися не вчора.  Та чи  могло
«Динамо» з таким перелицю-
ванням складу боротися за
вище місце в групі В Ліги
чемпіонів? Можливо. Якби
дали змогу суперники. Однак
гравці «Наполі», «Бешикта-
ша» і «Бенфіки» — професіо-
нали, а не благодійники. 

Тому коментуючи нічию з
«Наполі» й дострокову втрату
шансів на продовження бо-
ротьби в єврокубках, голов-
ний тренер киян Сергій Реб-
ров змушений був визнати:
«Ми в цьому турнірі проти -
стоїмо навченим командам,
які давно виступають в одно-
му складі й знають, як грати у
футбол на такому рівні».

Ребров назвав позитивні
моменти виступу «Динамо» в
нинішній Лізі чемпіонів: «Пе-
редовсім те, що молоді хлоп-
ці, які заслужили своєю грою
місце у складі, вже здобули
серйозний досвід виступу в
Лізі чемпіонів. Вони старали-

ся, і, впевнений, у них є май-
бутнє. Так само, як і у «Дина-
мо» U-19, яке виграло у «На-
полі» й вийшло з групи з пер-
шого місця». 

Сергія Реброва втішає те,
що в клубі є молодь, яка може
замінити футболістів першої
команди. Кожен з них — це
динамівське завтра, яке
обов’язково буде успішним.
Тому не зайве вивчити пріз-
вища цих молодих і, як тепер
модно казати, мотивованих. А
як подбають у клубі про май-
бутнє своїх мільйонерів, що
не виправдали довіри, дізнає-
мося вже найближчого між-
сезоння. 

Дорогу молодим 
і мотивованим!
ЄВРОКУБКИ. Дев’ятнадцятирічні динамівці 
вийшли до плей-оф юнацької Ліги чемпіонів

Отака вона — свіжа динамівська кров

ТАБЛО «УК»
Юнацька ліга 

УЄФА-2016/2017 
Груповий етап. 5-й тур
Група B
Наполі (Італія) — Динамо (Київ,
Україна) — 0:2 
Голи: Янаков (20), Леднєв (58)
Динамо: Маханьков, Тимчик, 
Попов, Петрусенко (Мельник, 88),
Дубінчак, Алібеков, Смирний, 
Янаков (Михайличенко, 63), 
Шапаренко (Булеца, 68), Леднєв,
Алексеєв
Турнірне становище: 
Динамо — 13 (5), Бенфіка — 7 (5),
Наполі — 4 (5), 
Бешикташ — 3 (5)
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