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ДОКУМЕНТИ

ЗВЕРНЕННЯ

Відповідь ворогам —
наша єдність  

Дорогий Український народе! Ми відзна-
чаємо надзвичайно важливу та симво-

лічну дату — 25-ту річницю Всеукраїнського
референдуму на підтвердження Акта про-
голошення незалежності України. Це був
безпрецедентний чин єднання нації, внаслі-
док якого не залишилося місця жодним
сумнівам у прагненні Українського народу
жити у власній державі.

Пам’ятаючи сумні уроки першої половини XX століття, мотивоване
волею до визволення з-під гніту радянської імперії покоління українців
90-х увійшло в історію як творець сучасної демократичної України. Саме
після референдуму 1 грудня 1991 року незалежну Україну визнали всі
суб’єкти міжнародних відносин.

Нині цивілізований світ сповна усвідомлює життєву необхідність існу-
вання великої європейської держави Україна у її міжнародно визнаних
кордонах — як запоруки стабільності і верховенства права у міжнарод-
них відносинах та миру на Європейському континенті.

Однак головним гарантом власної незалежності маємо стати ми з
вами, дорогі українці, зберігаючи єдність і непохитність перед нинішніми
викликами та загрозами.

Без перебільшення, сьогодні єдність суспільства — це питання збе-
реження державності. Якщо не хочемо знову бути зруйнованими зсе-
редини та поневоленими російським агресором, не можемо дозволити
ніякого розбрату, внутрішніх інтриг, отаманщини.

Водночас ми зобов’язані на усіх рівнях — дипломатичному, військо-
вому, внутрішньополітичному, на рівні кожного громадянина дбати про
власну країну, збереження територіальної і духовної цілісності, еконо-
мічну і гуманітарну безпеку, захист інформаційного простору України.

У річницю Всеукраїнського референдуму висловлюю вдячність усім,
хто долучився до священної справи здобуття, становлення та збере-
ження української державності і незалежності.

Сучасні реалії диктують як стратегічні, так і невідкладні завдання. Го-
ловним із них є викорінення корупції, яка десятиліттями існувала завдя-
ки зацікавленим можновладцям. Реформи, розпочаті спільно державою
та суспільством, передусім такі критично важливі, як судова і реформа
правоохоронних органів, ми зобов’язані успішно завершити.

Маємо подолати бар’єри для сталого економічного розвитку, поліп-
шення макроекономічних показників, створення максимально приваб-
ливого інвестиційного клімату.

Безумовний пріоритет — посилення обороноздатності держави, зміц-
нення національних Збройних сил як запоруки мирного майбутнього Ук-
раїни й українців. Усе це означатиме реалізацію європейського вибору,
який зробив Український народ.

Шановні співвітчизники! Вітаю усіх із 25-ю річницею Всеукраїнського
референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності Ук-
раїни. Закликаю до єдності і конструктивної співпраці, консолідованих
зусиль в ім’я миру, добробуту і процвітання нашої держави.

Ми обов’язково переможемо.
Слава Україні!

Президент України Петро ПОРОШЕНКО
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НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА

Нині Україна перебуває 
у геополітичній точці
біфуркації: будемо ми 
при цьому фоном світового
процесу чи одним із суб’єктів 

Українське вино може
стати світовим брендом

ПЕРСПЕКТИВА. Але для цього, крім зусиль виробників, потрібна
підтримка держави
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Заручники гібридного перемир’я
СИТУАЦІЯ. Через обстріли на Донеччині залишилися без водопостачання 
майже 70 тисяч людей

Павло КУЩ,  
«Урядовий кур’єр»

Жителі прифронтових населе-
них пунктів Донеччини зно-

ву стали заручниками так званого
перемир’я. Цього разу обстріли,

які почастішали, залишили без во-
допостачання людей по обидва бо-
ки лінії розмежування. Зокрема
через бойові дії однієї ночі було
знеструмлено насосну станцію
першого підйому Південнодонба-
ського водогону і припинено пода-

чу води одразу на п’ять фільтру-
вальних станцій, які забезпечують
питною водою населення десятка
міст та прилеглих селищ і сіл. При-
чому обстріли не були випадкови-
ми, а тривали всю ніч, і весь цей
час працівники станції змушені

були переховуватися у бомбосхо-
вищі. Тільки вранці їм вда лося
скористатися відносним затиш-
шям та відновити подачу води на
фільтрувальні станції. Значно дра-
матичніше розгорталися події на
іншій потерпілій від обстрілів те-

риторії: після пошкодження ді-
лянки водогону «Горлівка — То-
рецьк» ве ликого діаметру — 900
міліметрів — сталося повне
припинення постачання во-
ди до міст Торецьк, Залізне
та довколишніх селищ. 5

Постанова Кабінету Міністрів України
про зміни до переліку лікарських
засобів і медичних виробів, які
закуповуються за бюджетною
програмою 2301400
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оголошення
ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО

при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваному Балацькому Олександру Миколайовичу, 06.01.1959 р.н., про-

живаючому за адресою: Луганська область, Попаснянський р-н, смт Нижнє,
вул. Садова, 4, відповідно до вимог ст. ст.  297-5, 133, 135 КПК України необхідно
з’явитися 06.12.2016 о 10 год. до слідчого відділення Попаснянського відділу по-
ліції Головного управління Національної поліції в Луганській області за адресою:
Луганська область, м. Попасна, вул. Водопровідна, 4 до старшого слідчого По-
паснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луган-
ській області Мазур Н. І. для вручення повідомлення про підозру у скоєнні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 4 с. 27,
ч. 3 ст. 358 КК України по кримінальному провадженню № 120161305300000122,
а також проведення інших слідчих та процесуальних дій по даному криміналь-
ному провадженню. 

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської області ви-
кликає в судове засідання, що відбудеться в приміщенні Крюківського
районного суду м. Кременчука (м. Кременчук, вул. Красіна, буд. 37/49)
як відповідача:

- Єгоріна Віталія Вікторовича, останнє відоме місце реєстрації: По-
лтавська область, м. Кременчук, вул. Переяслівська, буд. 46, кв. 50 о
09 год. 15 хв. 22 грудня 2016 року по справі за позовом Публічного ак-
ціонерного банку комерційний банк «ПриватБанк» до Єгоріна Віталія
Вікторовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Ваша явка є обов’язковою. У разі неявки у судове засідання справа
буде вирішена на підставі наявних у ній доказів у вашу відсутність.

Суддя Степура А. А.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області викликає у
судове засідання відповідача Душака Сергія Анатолійовича, остання відома
адреса місця проживання: проспект Незалежності, 2, кв. 5, м. Могилів-По-
дільський Вінницької області; у цивільній справі №138/3187/16-ц
(2/138/937/16) за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Душака Сергія Анато-
лійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 13.12.2016 року о 14 год. 00 хв. в примі-
щенні Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області за ад-
ресою: Вінницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30.

У разі неявки відповідача Душака С. А. в судове засідання справа буде
розглядатись у його відсутність за наявними у справі доказами. Крім того,
суд роз’яснює відповідачу його обов’язок повідомити суд про причини не-
явки у судове засідання. 

Суддя О. Є. Цибульський

Попаснянський районний суд Луганської області викликає обвину-
вачених Леміша Богдана Сергійовича, 18.02.1993 року народження, що
мешкає за адресою: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Кірова, 
10 б/56, та Лисицького Віталія Вікторовича, 12.04.1990 року народ-
ження, що мешкає за адресою: Луганська область, Марківський район,
с. Курячівка, пров. Садовий, 4 Б, щодо яких здійснювалося спеціальне
досудове розслідування, в судове засідання у кримінальному провад-
женні №423/1750/16-к по обвинуваченню Леміша Богдана Сергійовича
та Лисицького Віталія Вікторовича у вчиненні злочинів, передбачених
ч.2 ст.28, ч.4 ст.260, ч. 1 ст.263, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч. 1 ст.437 КК Ук-
раїни, яке відбудеться 05 грудня 2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6.

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу
активів ПАТ «ВБР» на електронному торговельному майданчику

Державне підприємство «СЕТАМ» 
 
Номер лоту: 184202 
Коротка назва лоту/номер  
кредитного договору: 

Право вимоги за кредитним договором 
№IKIPG3.199233.001, № MKIPF.199233.004,  
№ MKIPF.214555.001  та договорами  забезпечення 
виконання зобов'язань   

Місце проведення аукціону: https://setam.net.ua 
Дата проведення аукціону: 05.01.2017 р. 
Час проведення аукціону: з 09:00 до 18:00 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні): 

http://torgi.fg.gov.ua:80/120632 
 

 

Оголошення про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу
активів ПАТ «ВБР» на електронному торговельному майданчику  

ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА» 
Номер лоту: 532 
Коротка назва лоту/номер 
кредитного договору: 

Право вимоги за кредитним договором  
№MKLNF3.60518.002  та договорами  забезпечення 
виконання зобов'язань   

Місце проведення аукціону: https://uace.com.ua 
Дата проведення аукціону: 13.01.2017 р. 
Час проведення аукціону: з 10:00 до 12:00 
Детальна інформація по лоту 
(параметри, забезпечення, 
початкова ціна, правила участі  
в аукціоні): 

http://torgi.fg.gov.ua:80/120688 

 Ізюмський міськрайонний суд Харківської області викли-
кає як відповідачку Литар Людмилу Валентинівну, яка заре-
єстрована за адресою: Харківська область, Ізюмський
район, село Казютівка, вул. Садова, 17 по цивільній справі
№ 623/1638/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Литар
Л. В. про стягнення заборгованості у судове засідання, яке
відбудеться 13 грудня 2016 року о 10.30 годині.

Явка відповідача Литар Людмили Валентинівни обов’яз-
кова.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсутності
відповідно до ч. 4 ст. 169 ЦПК України.

Адреса суду: 64309, Харківська область, м. Ізюм, вул. Со-
борна, 52.

Суддя П. П. Винниченко

Біловодський районний суд Луганської області викликає у су-
дове засідання як відповідачів по справі за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» про стягнення заборгованості, яке відбудеться
05.12.2016 року о 08.00:

- Пасларь Олександр Миколайович, 06.10.1980 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська обл., с. Шахтарське;

- Бутко Володимир Володимирович, 18.01.1979 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська обл., м. Ровеньки;

- Верведа Любов Петрівна, останнє відоме зареєстроване
місце проживання (перебування) - Луганська обл., м. Ровеньки;

- Максименко Ольга Сергіївна, 19.07.1981 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) - Луганська
обл., м. Ровеньки;

- Максименко Денис Іванович, 21.06.1979 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) - Луганська
обл., м. Ровеньки;

- Островський Євген Олександрович, 18.03.1985 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська обл., м. Свердловськ;

- Маркосян Світлана Вікторівна, 04.07.1967 р.н., останнє ві-
доме зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська обл., м. Свердловськ;

- Маркосян Володимир Генрихович, 18.05.1965 р.н., останнє
відоме зареєстроване місце проживання (перебування) - Луган-
ська обл., м. Свердловськ.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ, вул. Комсо-
мольська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без вашої участі на під-
ставі глави 8 ЦПК України.

Суддя Г. В. Булгакова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає в якості відповідача Слуцького Євгена Андрійо-
вича (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.
Лисичанська, 5б/98) у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи №428/8079/15-ц за позовом Управління
Пенсійного фонду України в м. Сєвєродонецьку Луган-
ської області до Слуцького Євгена Андрійовича про стяг-
нення надмірно виплаченої пенсії, яке відбудеться 06
грудня 2016 року о 08 годині 20 хвилин у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк,
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

Рубіжанський міський суд Луганської області (93000, м. Рубіжне,
вул. Миру, 34) розглядає цивільну справу № 425/2899/16-ц за позо-
вом Пархоменко Зінаїди Іванівни до Малюги Олега Сергійовича, третя
особа: Орган опіки та піклування Лисичанської міської ради Луган-
ської області (вул. Харківська, буд.2, кв. 2, м. Первомайськ, Луганська
обл.) про позбавлення батьківських прав. Відповідач викликається у
судове засідання, призначене на 05.12.2016 р. о 12-00 годині, у при-
міщення Рубіжанського міського суду, зал судових засідань № 5, для
розгляду вказаної справи по суті. Відповідачу пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неявки у судове
засідання відповідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності з постановленням
заочного рішення. З опублікуванням оголошення відповідач Малюга
Олег Сергійович вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи.

Суддя В. В. Москаленко

Костенко Тетяна Павлівна викликається в судове
засідання до Пологівського районного суду Запо-
різької області як відповідачка по цивільній справі
№ 324/1563/16-ц за позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК»
до Костенко Тетяни Павлівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
15.12.2016 року о 14 год. 30 хв. в приміщенні суду
за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запорізької
області.

Суддя М. В. Іванченко

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Стеценко Олену Миколаївну, яка мешкає:
Луганська область, м. Антрацит, вул. Ткаленко, 4/18,
як відповідача у судове засідання по цивільній справі
№431/4985/16-ц за позовом Стеценка Є. М. до Сте-
ценко О. М. про розірвання шлюбу, що відбудеться
05 12.2016 р. о 09-00 год. в приміщенні суду за ад-
ресою: Луганська область, м. Старобільськ, вул.
Миру, 38 «а». У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без Вашої участі на
підставі ч.4 ст.169 ЦПК України

Суддя І. В. Кудрявцев

Афоніна Ірина Андріївна, 27.09.1973 р.н., останнє ві-
доме місце проживання якої: Донецька обл., м. Білозер-
ське, вул. Східна (колишня 50 років Жовтня), 20/26,
викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідачка по цивільній справі №
227/4036/16-ц за позовом ПАТ Комерційний Банк «При-
ватБанк» до Афоніної Ірини Андріївни про стягнення за-
боргованості. Судове засідання відбудеться 05.12.2016
року о 08.00 год. в приміщенні суду за адресою: До-
нецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А. У разі
неявки відповідачки до суду справу буде вирішено на
підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Корнєєва В. В.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 05
грудня 2016 року об 11.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Со-
борна, буд. 391, Абраменко Марину Олександрівну,
зареєстровану за адресою: Донецька область, 
м. Хрестівка (Кіровське), вул. Шевченка, 3, кв.4, в
якості відповідача по цивільній справі №329/964/16-ц
за позовом Абраменка Олексія Юрійовича до Абра-
менко Марини Олександрівни про розірвання
шлюбу. 

Суддя В. В. Ломейко

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
викликає в якості відповідача Петренко Наталію Володими-
рівну, 25.10.1967 року народження, була зареєстрована за
адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Кірова, 5,
кв. 14, 22 грудня 2016 року у справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк»
до Петренко Наталії Володимирівни про звільнення майна
з-під арешту. Справа № 279/3905/16-ц. Розгляд справи від-
будеться в приміщенні суду за адресою: м. Коростень, вул.
Сосновського, 38, зал №2 о 16-00 годині 22.12.2016 року
(реєстрація учасників проводиться секретарем в каб. №26).

У разі неявки відповідача в судове засідання справу буде
розглянуто в його відсутність.

Суддя Волкова Н. Я.

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

Відповідач по справі Расторгуєв Олег В’ячеславович,
21.02.1958 року народження; адреса: 85670, Донецька
область, м. Вугледар, вул. Молодіжна, буд. 16, кв. 100.

Справу призначено до розгляду на 15.00 годину 28
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.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/5064/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Клюєва П.С. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 08 12.2016 року о
13.10 годин в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Клюєва Павла Сергійовича в якості від-
повідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відпові-
дача у судове засідання справа буде розглянута за на-
явними матеріалами.

Суддя Б. І. Полянчук

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Зе-
ленського Андрія Володимировича, 21.11.1966 р.н.,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/8249/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційного банку «Приватбанк»
до Зеленського Андрія Володимировича про стяг-
нення заборгованості, що відбудеться 08 грудня
2016 року о 09-00 год. У разі неявки на вказане су-
дове засідання, суд розглядатиме справу без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Токмацький районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання, яке відбудеться 05 грудня
2016 року о 08.00 годині в приміщенні Токмацького
районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, м. Токмак, вул. Володимирська,
буд. 28, Юрчак Артема Володимировича, останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, Старо-
бешівський район, с. Мар’янівка, вул. Чекалова, 
б. 31, в якості відповідача в цивільній справі 
№ 328/3800/16-ц за позовом Юрчак Катерини Воло-
димирівни до Юрчак Артема Володимировича про
розірвання шлюбу. 

Суддя Погрібна О. М.

Новомиколаївський районний суд Запорізької об-
ласті (вул. Лесі України, 11, смт Новомиколаївка, За-
порізька область, 70101) викликає у судове
засідання Гнатюк Ольгу Володимирівну як відпові-
дача на 09 годину 00 хвилин 29 грудня 2016 року у
справі за позовом Публічного акціонерного товарис-
тва Комерційний банк «ПриватБанк» до Гнатюк
Ольги Володимирівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Наслідки нез’явлення у су-
дове засідання передбачені статтею 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя А. Б. Шиш

Самохін Микола Вікторович, останнє відоме місце
проживання: Київська обл., м. Яготин, вул. Вок-
зальна, 2а, кв. 22, викликається до Яготинського
районного суду Київської області як відповідач в ци-
вільній справі за позовом публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до Са-
мохіна Миколи Вікторовича про стягнення заборго-
ваності. Судове засідання відбудеться о 17 годині 00
хвилин 06 грудня 2016 року в приміщенні суду за ад-
ресою: Київська обл., м. Яготин, вул. Незалежності,
67. У разі неявки відповідача до суду справу буде ви-
рішено на підставі наявних у ній даних та доказів.

Суддя Ю. В. Бурзель

Южноукраїнський міський суд Миколаївської об-
ласті викликає в судове засідання на 22.12.2016 р. 
о 08.30 год. за адресою: Миколаївська область, 
м. Южноукраїнськ, вул. Дружби народів, 3-А до судді
Савіна О. І. як відповідача Цуркан Валерія Володи-
мировича у цивільній справі № 486/1046/16-ц за по-
зовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк» до Цуркан
Валерія Володимировича про стягнення заборгова-
ності.

В разі неявки відповідача, справу буде розглянуто
без його участі за наявними доказами у справі.

Цюрупинський районний суд Херсонської області
викликає як відповідача Макаренка Романа Анато-
лійовича на 14.12.2016 року на 09.00 год. у справі за
позовом ПАТ «Акцент-банк» до Макаренка Романа
Анатолійовича про стягнення заборгованості

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

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

Суддя С. П. Савчак

Роменський міськрайонний суд Сумської області по-
відомляє Ковбасенко Валентину Вікторівну про те, що
14 грудня 2016 року о 08 год. 10 хв. у приміщенні Ро-
менського міськрайонного суду Сумської області за ад-
ресою: м. Ромни Сумської області, вул. Соборна, 12,
Сумської області буде слухатися в судовому засіданні
цивільна справа за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Акцент-Банк» до Ковбасенко Валентини Вік-
торівни про стягнення заборгованості.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
— Ковбасенко Валентина Вікторівна вважається пові-
домленою про час і місце розгляду справи і у випадку її
неявки справа підлягає розгляду за її відсутності.

Суддя О. О. Євлах

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (м. Нікополь, вул. Шевченка, 201 ) по-
відомляє Кальчика Віталія Дмитровича, що 15
лютого 2017 року о 09.00 годині відбудеться слу-
хання цивільної справи № 182/5024/16-ц (провад-
ження 2/0182/3642/2016 року) за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Кальчика Віталія Дмитровича
про стягнення заборгованості під головуванням судді
Нікопольського міськрайонного суду Кобеляцької-
Шаховал І. О.

Комсомольський міський суд Полтавської об-
ласті викликає Рибкіну Галину Петрівну (останнє
відоме місце проживання: м. Горішні Плавні 
(м. Комсомольськ), Полтавська область, вулиця
Строни, 25) як відповідача в судове засідання у
цивільній справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Рибкіної Галини Петрівни про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться 12
грудня 2016 року о 08 год. 40 хв. у приміщенні
суду за адресою: Полтавська область, м. Горішні
Плавні, вул. Гірників, 17. У разі неявки, справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Громадянка Бутковська Галина Георгіївна, що

проживає (знаходиться) за адресою: Львівська
область, м. Миколаїв, вул. Зелена, 81Б, відпо-
відно до вимог ст. ст. 133, 135 вам необхідно
з’явитися 5 грудня 2016 року о 10 год. 00 хв. в
каб. № 728 до СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області
м. Львів, вул. Стрийська, 35, тел. 297-36-23, моб.
0677515040 для участі у допиті у кримінальному
провадженні № 32012150000000019 від
24.11.2012 в якості підозрюваної.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає до суду як відповідачку Кічук
Віру Іванівну по цивільній справі № 495/7693/16-ц за
позовом ПАТ «ПриватБанк» до Кічук Віри Іванівни
про стягнення заборгованності, розгляд якої відбу-
деться 12 грудня 2016 року о 08.35 годині за адре-
сою: м. Білгород-Дністровський, вул. Енгельса, 27,
каб. № 7 (суддя Заверюха В. О.).

Білгород-Дністровський міськрайонний суд про-
понує відповідачці Кічук Вірі Іванівні подати запере-
чення на позов та докази, якими обгрунтовуються
заперечення.

У разі неявки в судове засідання справа буде роз-
глянута за відсутності відповідачки Кічук Віри Іва-
нівни.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Мікаілова Тарлана
Амірджан огли (адреса: м.Арциз Одеської області, вул. Бондарева, буд. 
№ 11, кв. № 2) як відповідача по цивільній справі № 492/1147/16-ц за позо-
вом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ПРИВАТБАНК» на 15.12.2016 р. на 08 год. 15 хв., 19.01.2017 р. о 08 год.
15 хв. до залу судових засідань № 1 Арцизького районного суду Одеської об-
ласті (м. Арциз Одеської області, вул. Соборна, буд. 29, суддя Гусєва Н. Д.,
тел./факс: (04845) 3-12-43, 3-14-38) та пропонує надати заперечення
проти позову та докази, якими вони обґрунтовуються.

Суд роз’яснює Мікаілову Тарлану Амірджан огли, що відповідно до ст.
74 ЦПК України, з опублікуванням оголошення по виклик його до суду,
він вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі не-
явки Мікаілова Тарлана Амірджан огли у судове засідання або неповідом-
лення про причину неявки, суд може ухвалити заочне рішення на підставі
наявних у справі доказів.
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Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька об-
ласть, смт Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільні справи за по-
зовом ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії – Донецьке
обласне управління АТ «Ощадбанк» до фізичних осіб про стягнення заборго-
ваності за кредитними договорами. Відповідачі:

- справа № 319/1501/16-ц Романченко Роман Сергійович, останнє відоме
місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Дзержинського, буд. 22, кв.
19, викликається до суду на 10.15 год. 15 грудня 2016;

- справа № 319/1493/16-ц Іванов Артем Анатолійович, останнє відоме місце
проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Советська, 77/23, викликається до
суду на 10.00 год. 15 грудня 2016 року;

- справа № 319/1494/16-ц Оніщук Тетяна Ігорівна, останнє відоме місце про-
живання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Строітелей, 5/125, викликається до
суду на 09.45 год. 15 грудня 2016 року;

- справа № 319/1495/16-ц Близнець Ольга Станіславівна, останнє відоме
місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул. Поповича, 52, викликається
до суду на 09.30 год. 15 грудня 2016 року.

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

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

Суддя Солодовніков Р.С.

Державне підприємство «Санаторій «Конча-Заспа»
(код ЄДРПОУ 01981715) як балансоутримувач має намір передати в
оренду об’єкт державного нерухомого майна: нежитлове приміщення
в частині цокольного поверху спального корпусу № 2 для розміщення
магазину роздрібної торгівлі продовольчими товарами, крім товарів
підакцизної групи, площею 22,4 кв. м, вартість якого за незалежною
оцінкою станом на 31.08.2016 р. становить 232 730 грн. без ПДВ, яке
знаходиться за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 215. Максимально
можливий строк оренди – 2 роки 11 місяців. 

Заяви про оренду приймаються протягом 10 робочих днів після
опублікування оголошення за адресою: 03084, м. Київ, Столичне шосе,
215, ПЕВ. Заяви подаються в окремому конверті з написом «Заява про
оренду» із зазначенням найменування та місцезнаходження об’єкта
оренди. У разі надходження двох і більше заяв на один об’єкт оренди
орендодавець оголосить конкурс на право його оренди відповідно до
вимог абз. 3 частини четвертої ст. 9 Закону України «Про оренду дер-
жавного та комунального майна».

В приміщенні Каланчацького районного суду Херсонської області,
що розташований за адресою: смт Каланчак, вул. Леніна, 26,
08.12.2016 року о 13 годині 00 хвилин відбудеться розгляд цивільної
справи за позовом Зайцева Михайла Вікторовича до Державного під-
приємства «Дирекція з будівництва та управління національного про-
екту «Повітряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів
Київського регіону» про стягнення середнього заробітку за час за-
тримки розрахунку при звільненні.

В судове засідання викликається відповідач: Державне підприємство
«Дирекція з будівництва та управління національного проекту «Повіт-
ряний експрес» та інших інфраструктурних об’єктів Київського ре-
гіону».

Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних при-
чин або неповідомлення суду про причини неявки, справу буде роз-
глянуто за вашої відсутності на підставі наявних в справі доказів.

Додатково роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-
домленим про час та місце розгляду справи.

Суддя Ковальчук О.В.

Тростянецький районний суд Сумської області викликає як відпові-
дача Бабкова Дмитра Валерійовича в судове засідання по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бабкова Дмитра Валерійо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором від
16.07.2013 року, яке відбудеться о 08 год. 00 хв. 16.12.2016 р. у при-
міщенні суду за адресою: Сумська обл., м. Тростянець, вул. Миру, 9. У
разі неявки відповідача справа буде розглянута без його участі під час
заочного розгляду справи. Відповідач Бабков Д.В. зобов’язаний пові-
домити суд про причини неявки.

Суддя Линник О. С.

Березанський міський суд Київської області викликає в судове засі-
дання відповідачку Глобу Любов Іванівну по справі за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Глоби Любові Іванівни, треті особи: Відділ ДВС Бе-
резанського МУЮ, ПАТ КБ «Надра», про звільнення майна з-під
арешту.

Судове засідання відбудеться 7 грудня 2016 року о 12 год. 00 хв. у
приміщенні суду за адресою: вул. Шевченків шлях, 32, м. Березань Ки-
ївської області. В разі неявки відповідачки Глоби Любові Іванівни в су-
дове засідання справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя І. О. Капшученко

Комунарський районний суд м. Запоріжжя (вул. Малиновського, 7,
каб. № 48) викликає в судове засідання, яке відбудеться 21.12.2016
року о 09 год. 30 хв., каб. № 48, відповідача Юшка Юрія Михайловича
по цивільній справі №333/5664/16 за позовом Грузіної Т.М. до Юшка
Ю.М. про визнання особи такою, що втратила право користування.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за його від-
сутності за наявними в ній доказами.

Суддя І. Й. Наумова

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідачів: Ма-
гомедова Станіслава Магомедовича, Магомедову Світлану Михайлівну в судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом Товариства з обмеженою
відповідальністю «Порше Мобіліті» до Магомедова Станіслава Магомедовича,
Магомедової Світлани Михайлівни про стягнення заборгованості та збитків, яке
відбудеться 12 грудня 2016 року об 11 год. 30 хв. (резервна дата судового засі-
дання - 14 грудня 2016 року об 11 год. 30 хв.) у приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської об-
ласті.

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

Корольовський районний суд м. Житомира викликає Єфімова Та-
раса Олеговича як обвинуваченого у кримінальному провадженні 
№ 296/2518/16-к у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 
ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України, під головуванням судді Янчук Н. П. у
підготовче судове засідання, що відбудеться 09.12.2016 року о 09.30
год. у приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира за ад-
ресою: м. Житомир, майдан Соборний, 1, зал 6-К (каб. 224).

Явка обвинуваченого в судове засідання обов’язкова.

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у зв'язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом публічного акціонерного товарис-
тва комерційний банк «ПриватБанк» до Штифурка Юрія Анатолійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором викликає від-
повідача — Штифурка Юрія Анатолійовича. Судове засідання відбу-
деться 06 грудня 2016 року о 13.30 год.

Адреса суду: м. Каховка Херсонської області, вул. Мелітопольська,
172, каб. №27. В разі неявки у судове засідання відповідача слухання
відбудеться за його відсутності.

Суддя Подіновська Г. В.

ОГОЛОШЕННЯ
Організатор аукціону – Державна служба геології та надр України оголошує про проведення І аукціону 2017 року 

з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. На аукціон виставляються спеціальні дозволи на користування надрами
відповідно до переліку.

Перелік ділянок надр, спеціальні дозволи на користування
якими виставляються на І аукціон 2017 року

До участі в аукціоні допускаються особи за рішенням аукціонного комітету, які відповідно до Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на ко-
ристування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 30.05.2011 № 594, подали заяву та виконали всі умови щодо участі в аукціоні. Подання
претендентом заяви на участь в аукціоні свідчить про його згоду з умовами проведення аукціону. Особливі умови користування надрами встановлюються відповідно
до чинного законодавства.

Претендент повинен сплатити розмір гарантійного внеску (платіж у розмірі 20 відсотків початкової ціни дозволу, що вноситься претендентом на рахунок Державної
служби геології та надр України, відкритий в органі Казначейства), за реквізитами: № 37119061078689, Одержувач: Держказначейська служба України, УДКСУ у Шев-
ченківському районі м. Києва, код згідно з ЄДРПОУ 37536031, МФО 820172.

Для участі в аукціоні претендент повинен придбати пакет аукціонної документації (вартість пакета аукціонної документації становить 3,12 відсотка початкової ціни
дозволу, але не менш як 4500 гривень і не більш як 72550 гривень). Для отримання рахунку на сплату надсилається заява у довільній формі (код згідно з ЄДРПОУ,
розрахунковий рахунок, номер мобільного телефону) із зазначенням ділянки надр та свідоцтво про реєстрацію платника податку на факс 456-33-38, 
e-mail: buh-dsg@ukr.net (відділ оплати праці та бухгалтерського обліку).

Строк подання заяв становить 75 днів після опублікування офіційного оголошення про проведення аукціону в газеті «Урядовий кур’єр». 
Заяви на участь в аукціоні приймаються до останнього дня подання заяв за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 325, тел. 536-13-18, відділ контролю та до-

кументообігу Державної служби геології та надр України. 
Останній день подання заяв 15 лютого 2017 року.
Реєстрація покупців (їх уповноважених осіб) буде здійснюватися в день проведення аукціону з 9:00 год. до 10:45 год. 30 березня 2017 року за адресою: м. Київ, вул.

Ежена Потьє, 16, Державна служба геології та надр України, актовий зал (4 поверх). Покупці, які не зареєструвалися у встановлений строк, вважаються такими, що
відмовилися від участі в аукціоні. При цьому сплачені вартість пакета аукціонної документації та  гарантійного внеску не повертаються.

Аукціон відбудеться 30 березня 2017 року об 11:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, Державна служба геології та надр України, актовий зал, 4 поверх.
Переможець аукціону здійснює протягом 30 календарних днів після його проведення розрахунки за придбаний на аукціоні дозвіл шляхом внесення коштів до дер-

жавного бюджету і сплачує різницю між  ціною продажу дозволу та гарантійним внеском. Вартість геологічної інформації на ділянку надр (розмір сплати наведено у
переліку ділянок надр, які планується виставити на аукціон) сплачується переможцем аукціону.

Аукціон щодо кожної ділянки надр відбувається за умови реєстрації не менш як двох покупців на придбання дозволу. 
За додатковою інформацією про умови проведення аукціону звертатись до Державної служби геології та надр України за адресою: м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16,

кім. 415,416. Контактні особи: Абрамович Дмитро Васильович, Кизима Тетяна Віталіївна – тел. (044) 456-60-56,  Павка Олена Іванівна, Борисенко Дмитро Миколайович
– тел. (044) 536-13-20.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ділянка 
«Струмок» 

граніти 
геологічне  
вивчення,  
у т.ч. ДПР 

Житомирська обл.,  
Коростенський р-н 

56,83 11,37 4,5 23308,50 5 

2 
Ділянка 

«Брюховичі – 
свердловина № 4» 

підземні  
мінеральні 

води 

геологічне  
вивчення, 
у т.ч. ДПР 

м. Львів, 
смт Брюховичі 

12,31 2,46 4,5 70234,87 5 

3 

Ділянка «Південно-
Західна» 

Берестовецького 
родовища 

базальти 
геологічне 
вивчення, 
 у т.ч. ДПР 

Рівненська обл.,  
Костопільський р-н 

5,90 1,18 4,5 30905,91 5 

4 
Липовецька 
ділянка (прояв) 

(свердловина № 1) 

питні підземні  
води 

геологічне 
вивчення, 
у т.ч. ДПР 

Вінницька обл., 
Липовецький р-н, 

96,21 19,24 4,5 36967,28 5 

5 Костянтинівська       
ділянка 

пісковики 
геологічне 
вивчення, 
у т.ч. ДПР 

Донецька обл.,  
Костянтинівський р-н 

91,19 18,24 4,5 27544,59 5 

6 

Водозабір  
ТОВ «Завод  
мінеральних 
вод «Реал» 

(cвердловина № 2) 

питні підземні  
води 

геологічне 
вивчення, 
у т.ч. ДПР 

Полтавська обл., 
Карлівський р-н 

44,59 8,92 4,5 40207,16 5 

7 Черленівська                     
ділянка 

глини 
геологічне 
вивчення, 
у т.ч. ДПР 

Чернівецька обл., 
Новоселицький р-н 

7,53 1,51 4,5 23308,50 5 

8 
Водозабір 

у с. Кам’янече 
(свердловина б/н) 

питні підземні  
води 

геологічне  
вивчення, 
 у т.ч. ДПР 

Кіровоградська обл., 
Новоархангельський р-н 

87,56 17,51 4,5 33065,32 5 

!
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Апеляційний суд викликає як відповідачів — Ільюк Ольгу Романівну
(останнє відоме місце проживання: 01001, м. Київ, вул. Дорогожицька,
13, кв. 35), Вікторову Олесю Володимирівну (останнє відоме місце про-
живання: 01001, м. Київ, вул. Миропільська, 15, кв. 23) у судове засі-
дання, що відбудеться 18.01.2017 р. об 11 год. 20 хв. у цивільній справі
за апеляційною скаргою ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» на рі-
шення Шевченківського районного суду м. Києва від 06.07.2016 р. за
позовом ПАТ «Комерційний банк «Приватбанк» до Вікторова Є. В.,
Ільюк О. Р., Вікторової О. В. про стягнення заборгованості.

Прошу забезпечити вашу явку або явку вашого представника.
В разі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність.
Адреса суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-а.

Суддя Слободянюк С. В.

В Бобровицькому районному суді Чернігівської області знаходиться ци-
вільна справа № 729/1201/16-ц; 2/729/613/16 р. за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Косолап Світлани Михайлівни про стягнення заборгованості,
останнім місцем проживання відповідачки є: м. Бобровиця Бобровицького
району Чернігівської області, вул. Космонавтів, буд. 2, кв. 4.

Косолап Світлана Михайлівна викликається в судове засідання Бобро-
вицького районного суду Чернігівської області на 23.12.2016 року об 11
годині як відповідачка у справі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалеж-
ності, 47.

У разі неявки справа буде розглядатися на підставі доказів у справі за
відсутності відповідачки.

З часу опублікування оголошення в газеті відповідачка являється на-
лежно повідомленою про час та місце слухання справи.

Суддя Бойко В. І.

Лозівський міськрайонний суд Харківської області викликає Кушнирук Олену
Василівну, 28 квітня 1473 року народження, як відповідачку на розгляд цивіль-
ної справи за номером 629/2336/16-ц, номер провадження 2/629/1186/2016 за
позовною заявою Кредитної спілки «Лозівський взаємний кредит» до Довбича
Олександра Вікторовича, Кушнирук Олени Василівни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором - у судове засідання, яке відбудеться 14 грудня
2016 року о 14 годині 30 хвилин у залі судових засідань Лозівського міськрай-
онного суду Харківської області: м. Лозова, вул. Ярослава Мудрого, 9.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачка вважається повідом-
леною про час і місце розгляду справи.

У разі неможливості прибути в судове засідання, відповідачка повинна пові-
домити про причини неявки. У разі неявки в судове засідання і неповідомлення
суду про причину неявки, справа буде розглянута за відсутністю відповідачки.

Суддя О. А. Шевцов

В провадженні Троїцького районного суду Луганської області знаходиться кримі-
нальне провадження № 433/1642/16-к у відношенні Патрічного Андрія Володимиро-
вича, 09.11.1962 року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснюється спеціальне досудове
розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Па-
трічний А.В. зареєстрований як особа, переміщена з тимчасово окупованої території
України та районів проведення антитерористичної операції за адресою: м. Черкаси,
вул. 30 років Перемоги, буд. 8, кв. 12, фактично проживає за адресою: м. Луганськ,
Артемівський р-н, м. Олександрівськ, вул. Спортивна, буд. 2а, кв. 22.

На підставі ст. ст. 297-5, 323 КПК України, суд викликає Патрічного Андрія Воло-
димировича в судове засідання, яке відбудеться 05.12.2016 року о 10.00 годині в залі
судових засідань № 1 суду за адресою: вул. 1-го Травня, б. 5а, смт Троїцьке Троїцького
району Луганської області.

Справа розглядається колегією суддів у складі головуючого судді Крівоклякіної
Н. В., суддів Суського О. І., Ляшенка М. А.

Чорнобаївський районний суд в Черкаській області викликає в су-
дове засідання як відповідача по цивільній справі № 709/2204/16-ц
Пономаренка В’ячеслава Анатолійовича, 17.08.1988 року народ-
ження, останнє відоме місце проживання: смт Чорнобай, вул. Некра-
сова, № 6, Чорнобаївського р-ну Черкаської області.

Судове засідання відбудеться о 09 годині 30 хв. 06.12.2016 року
в залі судового засідання № 2 Чорнобаївського районного суду по
вул. Центральна (Леніна), № 134, смт Чорнобай Черкаської області.
Явка Пономаренка В’ячеслава Анатолійовича обов’язкова та своє-
часна. В разі неприбуття в визначений судом час відповідача в судове
засідання, справа буде розглянута без його участі.

Суддя С. І. Калашник

Татарбунарський районний суд Одеської області викликає
в судове засідання на 07 грудня 2016 року об 11 год. 30 хв.
в якості відповідача Чернега Богдана Федоровича по цивіль-
ній справі № 515/1387/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Чернега Богдана Федоровича про стягнення
заборгованості.

Адреса суду: вул. Горького, 2, м. Татарбунари, Одеська
область, 68100.

У разі неявки відповідача в судове засідання, розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Сивоконь Т.І.

Чернівецький районний суд Вінницької області (вул. Ле-
ніна, 20, с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької об-
ласті) викликає в якості відповідача Ковальчук Людмилу
Володимирівну у цивільній справі № 150/562/16-ц (голо-
вуючий суддя Кушнір Б. Б.) за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Ковальчук Людмили Володимирівни про
стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину 30 хвилин
06 грудня 2016 року за вищевказаною адресою. В разі неявки
до суду справу може бути розглянуто у його відсутність на під-
ставі наявних у справі доказів.

Втрачений судновий квиток

на мале судно «Прогрес»

УКА-1351-К № ЕО6953,

вважати недійсним. 

Зареєстрований на ім’я 

Голубенко П. В.
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оголошення
Свідоцтво про право власності на нерухоме майно -  домо-

володіння  за адресою: Київська область, Києво-Святошинський
район, с. Ходосівка, вул. Південна, 20-А, видане на ім’я Кузні-
ченко Вероніка Валеріївна 06.04.2004 року виконкомом Ходосів-
ської сільської ради Києво-Святошинського району Київської
області на підставі рішення № 14 від 23.03.2004 року. 

Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно
№3314613, виданий 10.04.2004 р. Києво-Святошинським бюро
технічної інвентаризації Київської області на ім’я Кузніченко Ве-
роніка Валеріївна, реєстраційний номер домоволодіння 5377816,
номер запису 187 в книзі 1;

Державний акт на право приватної власності на землю, серія
І-КВ № 028924, виданий на ім’я Кузніченко Вероніка Валеріївна
27.03.2001 року Ходосівською сільською радою Києво-Свято-
шинського району Київської області, на підставі договорів ку-
півлі-продажу земельної ділянки від 24.04.2000 року № 3-1428
та від 13.06.2000 року № 2277 -  площею 0,4030 га, розташовану
за адресою:Київська область,Києво-Святошинський район, с. Хо-
досівка, вул. Південна;

Державний акт на право  власності на  земельну ділянку, серія
ЯА № 483935, виданий на ім’я Кузніченко Вероніка Валеріївна
25.05.2005 року Києво-Святошинським районним відділом зе-
мельних ресурсів, на підставі договору купівлі-продажу земель-
ної ділянки № 587 від 03 лютого 2005 року - площею 0,1200 га,
кадастровий номер: 3222487001:01:004:0028, розташовану за ад-
ресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Ходо-
сівка, вул. Південна;

Державний акт на право  власності на земельну ділянку,серія
ЯА № 483934, виданий на ім’я Кузніченко Вероніка Валеріївна
25.05.2005 року Києво-Святошинським районним відділом зе-
мельних ресурсів, на підставі договору купівлі-продажу земель-
ної ділянки № 590 від 03 лютого 2005 року - площею 0,0753 га,
кадастровий номер: 3222487001:01:004:0029, розташовану за
адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Хо-
досівка, вул. Південна;

Державний акт на право  власності на  земельну ділянку, серія
ЯБ № 146368, виданий на ім’я Кузніченко Вероніка Валеріївна
11.10.2004 року Києво-Святошинським районним відділом зе-
мельних ресурсів, на підставі рішення Ходосівської сільської
ради Києво-Святошинського району Київської області від
21.09.2004 року – площею 0,0145 га, кадастровий номер:
3222487001:01:004:0033, розташовану за адресою: Київська об-
ласть, Києво-Святошинський район, с. Ходосівка, вул. Південна,
документи вважати втраченими.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2)
розглядає цивільні справи за позовами ПАТ «Держав-
ний ощадний банк України» до:

- Малої Ірини Олександрівни про стягнення забор-
гованості. Відповідачка у справі: Мала Ірина Олексан-
дрівна, останнє відоме місцезнаходження: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Гагаріна, буд. 38, кв. 12, ви-
кликається на 9 грудня 2016 року о 08 годині 20 хви-
лин до суду для участі у розгляді справи по суті;

- Костенко Оксани Вікторівни про стягнення забор-
гованості. Відповідачка у справі: Костенко Оксана Вік-
торівна, останнє відоме місцезнаходження: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Нестерова, буд. 93, кв. 40,
викликається на 9 грудня 2016 року о 08 годині 20
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

- Кияна Миколи Юрійовича про стягнення забор-
гованості. Відповідач у справі: Киян Микола Юрійо-
вич, останнє відоме місцезнаходження: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Матросова, буд. 116, кв. 71,
викликається на 9 грудня 2016 року о 08 годині 20
хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті;

- Близнюка Дениса Олександровича про стягнення
заборгованості. Відповідач у справі: Близнюк Денис
Олександрович, останнє відоме місцезнаходження:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Революційна, буд.
75, викликається на 9 грудня 2016 року о 08 годині
15 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справи будуть розглянуті в їхню відсут-
ність.

Суддя Чемодурова Н. О.

Апеляційний суд Київської області (м. Київ, вул. Воло-
димирська, 15) викликає в судове засідання як відповіда-
чів: Ходосівську сільську раду Києво-Святошинського
району Київської області, Носейчук Світлану Юріївну, Раба
Якова Йосиповича, Когородського Гарі, третіх осіб: Рабін
Тетяну Михайлівну, ТОВ «Компанія «А-Скрин», Римарчук
Людмилу Василівну, Стецюка Володимира Леонтійовича,
Алєксєйцеву Людмилу Василівну, Рябікова Івана Валерійо-
вича, Безвершенка Дениса Миколайовича, Петерсон Тетяну
Сергіївну, Липового Олександра Олександровича, Сахно
Ольгу Сергіївну, Невмержицького Романа Степановича,
Шамонову Ірину Миколаївну, Шаталова Вячеслава Єгоро-
вича, на 11 годину 00 хвилин 6 грудня 2016 року для участі
у розгляді цивільної справи за апеляційною скаргою за-
ступника прокурора Київської області на рішення Києво-
Святошинського районного суду Київської області від 27
липня 2016 року в справі за позовом Першого заступника
прокурора Київської області в інтересах держави в особі:
Кабінету Міністрів України, Національного університету біо-
ресурсів і природокористування України в особі відокрем-
леного структурного підрозділу «Боярська лісова дослідна
станція» до Ходосівської сільської ради Києво-Святошин-
ського району Київської області, Носейчук Світлани Юрі-
ївни, Раба Якова Йосиповича, Когородського Гарі,
Сандлера Дмитра Михайловича, Лапоногової Наталії Оле-
гівни, треті особи: Рабін Тетяна Михайлівна, Товариство з
обмеженою відповідальністю «Компанія «А-Скрин», Ри-
марчук Людмила Василівна, Стецюк Володимир Леонтійо-
вич, Алєксєйцева Людмила Василівна, Рябіков Іван
Валерійович, Безвершенко Денис Миколайович, Петерсон
Тетяна Сергіївна, Липовий Олександр Олександрович,
Сахно Ольга Сергіївна, Невмержицький Роман Степанович,
Шамонова Ірина Миколаївна, Шаталов Вячеслав Єгорович,
про визнання недійсним державного акта на право влас-
ності на землю, визнання недійсними договорів купівлі-
продажу земельних ділянок, витребування земельних
ділянок з чужого незаконного володіння, скасування рі-
шення реєстраційної служби, визнання права власності і
права користування на земельні ділянки.

Суддя Т. Ц. Кашперська

Підгаєцький районний суд Тернопільської області
повідомляє, що 09 грудня 2016 року о 10 год. 30 хв.
у приміщенні суду за адресою: Тернопільська об-
ласть, м. Підгайці, вул. Міцкевича, 26з буде розгля-
датись цивільна справа за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Білецького Івана Володимировича
про стягнення заборгованості.

Відповідач у справі Білецький Іван Володимиро-
вич, останнє відоме місце проживання: с. Завалів,
вул. Галицька, 24, Підгаєцького району Тернопіль-
ської області, просимо з’явитись в судове засідання
для розгляду даної справи.

Одночасно повідомляємо відповідача, що у разі
повторної неявки в судове засідання вказана справа
буде розглянута у його відсутність.

Суддя Горуц Р. О.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як
відповідача Марі Ігоря Владиславовича по цивільній
справі за позовом Штурба Романа Івановича до Марі
Ігоря Владиславовича про звернення стягнення на
предмет іпотеки.

Остання відома адреса місцезнаходження відпові-
дача Марі Ігоря Владиславовича: м. Київ, вул. Мель-
никова, 83, кв. 55.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду
за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полковника Потє-
хіна, буд. 14-а, каб. № 15 – 21 грудня 2016 року об
11 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без участі відповідача.

Суддя А.В. Новак

Полонський районний суд Хмельницької області
(м. Полонне, вул. Героїв Майдану, 5) викликає в су-
дове засідання на 10 год. 00 хв. 27 грудня 2016 року
Данілова Дениса Миколайовича як відповідача, ос-
таннє відоме місце проживання якого за адресою:
смт Понінка, вулиця Чапаєва, 38, Полонського
району Хмельницької обл., по цивільній справі 
№ 681/571/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Данілова Д. М. про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Полон-
ського районного суду за адресою: м. Полонне, вул.
Героїв Майдану, 5, 1-й поверх, каб. № 1.

Явка відповідача в судове засідання є обов’язко-
вою. У випадку неявки відповідача, справа буде роз-
глядатися на підставі доказів, наявних у справі.

Суддя А. Г. Горщар

Полонський районний суд Хмельницької області
(м. Полонне, вул. Героїв Майдану, 5) викликає в су-
дове засідання на 10 год. 00 хв. 27 грудня 2016 року
Нагорну Вікторію Юріївну як відповідача, останнє ві-
доме місце проживання якої за адресою: смт По-
нінка, вулиця Півнюка, буд. 8, кв. 8, Полонського
району Хмельницької обл., по цивільній справі 
№ 681/606/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Нагорної В. Ю. про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Полон-
ського районного суду за адресою: м. Полонне, вул.
Героїв Майдану, 5, 1-й поверх, каб № 1.

Явка відповідача в судове засідання є обов’язко-
вою. У випадку неявки відповідача, справа буде роз-
глядатися на підставі доказів, наявних у справі.

Суддя А. Г. Горщар

Полонський районний суд Хмельницької області
(м. Полонне, вул. Героїв Майдану, 5) викликає в су-
дове засідання на 10 год. 00 хв. 27 грудня 2016 року
Федоренка Миколу Броніславовича як відповідача,
останнє відоме місце проживання якого за адресою:
с. Буртин, вулиця Перемоги, 94, Полонського району
Хмельницької обл., по цивільній справі № 681/584/16-ц
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Федоренка М. Б.
про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Полон-
ського районного суду за адресою: м. Полонне, вул.
Героїв Майдану, 5, 1-й поверх, каб № 1.

Явка відповідача в судове засідання є обов’язко-
вою. У випадку неявки відповідача, справа буде роз-
глядатися на підставі доказів, наявних у справі.

Суддя А. Г. Горщар

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідачів по
справі № 409/2260/16-ц за позовом ПАТ «Енерго-
банк» до Сінельникова Олександра Володимировича,
Сінельникової Марини Вікторівни про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 07.12.2016 року о
13.00 год. (резервна дата на 21.12.2016 року о 13.00
год.) в залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликаються відповідачі: Сінельников Олександр
Володимирович, останнє місце реєстрації: м. Лу-
ганськ, кв. Южний, буд. 10, кв. 20;

- Сінельникова Марина Вікторівна, останнє місце
реєстрації: м. Луганськ, кв. Южний, буд. 10, кв. 20.

У випадку неявки відповідачів справу буде розгля-
нуто за їх відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

У провадженні Голованівського районного суду Кі-
ровоградської області, смт Голованівськ, знахо-
диться цивільна справа № 386/876/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Слюсаренка Віталія Вікторо-
вича по кредитному договору.

Судовий розгляд справи призначено на 29 грудня
2016 року на 09 год. 40 хв. у Голованівському рай-
онному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Со-
борна (Леніна), 18.

Суд викликає Слюсаренка Віталія Вікторовича у
судове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача до суду та неповідомлення про причини неявки
справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

У провадженні Голованівського районного суду Кі-
ровоградської області, смт Голованівськ, знахо-
диться цивільна справа № 386/878/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Шарапова Володимира Мико-
лайовича про стягнення заборгованості по кредит-
ному договору.

Судовий розгляд справи призначено на 29 грудня
2016 року на 09 год. 50 хв. у Голованівському рай-
онному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Со-
борна (Леніна), 18.

Суд викликає Шарапова Володимира Миколайо-
вича у судове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача до суду та неповідомлення про причини неявки
справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

У провадженні Голованівського районного суду Кі-
ровоградської області, смт Голованівськ, знахо-
диться цивільна справа № 386/873/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Даровик Юлії Володимирівни
по кредитному договору.

Судовий розгляд справи призначено на 29 грудня
2016 року на 09 год. 30 хв. у Голованівському рай-
онному суді за адресою: смт Голованівськ, вул. Со-
борна (Леніна), 18.

Суд викликає Даровик Юлію Володимирівну у су-
дове засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача до суду та неповідомлення про причини неявки
справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Се-
лидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну справу за позов-
ною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю
«Порше Мобіліті» до Ситніка Валерія Анатолійовича, Зорко
Владислава Петровича про звернення стягнення на предмет
застави. Відповідачі у справі Ситнік Валерій Анатолійович, що
зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Донецьк,
вул. Артема, буд. 16к, кв. 28 та Зорко Владислав Петрович, що
зареєстрований за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів,
просп. Миру, буд. 3-Г, кв. 3, викликаються на 22.12.2016 р. на
08 год. 30 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття до суду вони повинні
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у їх відсутність.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідачі вва-
жаються повідомленими про дату, час і місце розгляду
справи, і у разі неявки справа може бути розглянута за їх від-
сутності.

Суддя Владимирська І. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Ломакіна Володимира Вікто-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач: Ломакін Володимир Вікторович викли-
кається на 12 грудня 2016 року о 09.00 годині до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет №15,
для участі у розгляді справи у відкритому судовому
засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приват Банк» до Салова Сергія Анатолійовича
про стягнення заборгованості.

Відповідач: Салов Сергій Анатолійович виклика-
ється на 6 грудня 2016 року о 09.00 годині до Добро-
пільського міськрайонного суду, кабінет №15, для
участі у розгляді справи у відкритому судовому засі-
данні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Зіньківський районний суд Полтавської області
викликає Ніколайчука Григорія Романовича,
05.01.1971 р.н. (останнє відоме місце проживання:
місто Зіньків, вулиця Валова, 18 Зіньківського
району Полтавської області), як відповідача в судове
засідання у цивільній справі за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Ніколайчука Григорія Романовича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 19 грудня 2016 року
о 8 годині 30 хвилин у приміщенні Зіньківського 
районного суду Полтавської області за адресою: По-
лтавська область, місто Зіньків, вулиця Соборності,
2. Головуючий по справі: суддя Дем’янченко С. М.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач зо-
бов’язаний повідомити суд про причини неявки в су-
дове засідання.

Апеляційний суд Черкаської області викликає в судове
засідання позивача та відповідачів по цивільній справі 
№ 22-ц/793/2148/16 за позовом Черкаської місцевої про-
куратури до Борисенко Лілії Віталіївни, Калюжної Юлії
Миколаївни, Кістри Михайла Івановича, Гончаренко
Ольги Василівни, Черкаської районної державної адмі-
ністрації про визнання незаконним і скасування розпо-
рядження, визнання недійсним свідоцтва та скасування
рішення, яке відбудеться 15 грудня 2016 року о 09 годині
30 хвилин.

У випадку неявки відповідачів: Борисенко Лілії Віталі-
ївни, Калюжної Юлії Миколаївни, Кістри Михайла Івано-
вича, Гончаренко Ольги Василівни, Черкаської районної
державної адміністрації справа буде розглянута без їх-
ньої участі.

Судове засідання відбудеться в приміщенні апеляцій-
ного суду Черкаської області за адресою: м. Черкаси,
вул. Фрунзе, 29.

Суддя С. В. Міщенко

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що
14 грудня 2016 р. о 12 годині 00 хвилин у залі засідань № 221
у приміщенні суду за адресою: місто Одеса, вул. Балківська,
33, відбудеться слухання справи за позовом Макуріної Вікто-
рії Ігорівни до Алісова Андрія Михайловича, Колісніченка Ана-
толія Миколайовича, Сербушки Тетяни Іванівни, Сербушки
Андріана Федоровича, третя особа: Орган опіки та піклування
ПРА, Кольц Тетяна Валеріївна, Кольц Валерій Павлович, про
витребування майна з чужого незаконного володіння та ви-
знання права власності та за зустрічним позовом Сербушки
Тетяни Іванівни, Сербушки Андріана Федоровича до Макурі-
ної Вікторії Ігорівни про визнання добросовісного набувачем.

В судове засідання на вищевказаний час викликаються
сторони - Алісов Андрій Михайлович, Колісніченко Анатолій
Миколайович, Сербушка Тетяна Іванівна, Сербушка Андріан
Федорович, Кольц Тетяна Валеріївна, Кольц Валерій Павло-
вич. В разі неявки в судове засідання позов може бути роз-
глянутий за їхньою відсутністю та на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя Л. М. Чернявська

Городищенський районний суд Черкаської області
повідомляє, що 7 грудня 2016 року о 10 годині 00
хвилин відбудеться слухання цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Хандюк Людмили Іл-
лівни про стягнення заборгованості.

Хандюк Людмила Іллівна, 03.06.1957 року народ-
ження, уродженка: с. Демки Чорнобаївського району
Черкаської області, зареєстрована по вул. Колгос-
пній, буд. 20, м. Городище Черкаської області, викли-
кається в судове засідання як відповідач, явка до
суду обов’язкова.

В разі неявки останньої до зали судового засі-
дання, справа буде розглянута за її відсутності за на-
явними в ній матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище
Черкаської області, 19500.

Суддя Синиця Л. П.

Городищенський районний суд Черкаської області
повідомляє, що 7 грудня 2016 року об 11 годині 00
хвилин відбудеться слухання цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Павлушка Олексан-
дра Федоровича про стягнення заборгованості.

Павлушко Олександр Федорович, 03.07.1981 року
народження, уродженець: м. Звенигородка Черка-
ської області, зареєстрований по вул. Гоголя, буд. 5,
м. Городище Черкаської області, викликається в су-
дове засідання як відповідач, явка до суду обов’яз-
кова.

В разі неявки останнього до зали судового засі-
дання, справа буде розглянута за його відсутності за
наявними в ній матеріалами.

Адреса суду: вул. Першого Травня, 9, м. Городище
Черкаської області, 19500.

Суддя Синиця Л. П.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Головін В. О.) викликає в судове засідання
третю особу: Левікіну Віру Володимирівну в справі за позо-
вом Лінегар Лейли Марії до Державного нотаріуса Першої
Павлоградської державної нотаріальної контори Дніпропет-
ровської області Тимченко Ольги Миколаївни, третя особа:
Батраченко Валерій Сергійович, Левікіна Віра Володими-
рівна, про визнання незаконною відмови у вчиненні нотарі-
альної дії та зобов’язання видати свідоцтво про право на
спадщину. Останнє місце проживання третьої особи: До-
нецька область, м. Донецьк, вул. Савченко, буд. 3, кв. 81.

Судове засідання призначене на 16 грудня 2016 року о
08.30 год. за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлог-
рад, вул. Дніпровська, 135, каб. 506.

У разі неявки відповідачки в судове засідання справа,
згідно з вимогами ЦПК України, може бути розглянута за її
відсутністю.
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Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті повідомляє, що 13.03.2015 року розглянуто ци-
вільну справу № 409/1001/14-ц (пров. № 2/409/26/15)
за позовною заявою Моторного (транспортного)
страхового бюро України до Д’яконова Андрія Васи-
льовича про відшкодування в порядку регресу ви-
трат, пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування, та винесено заочне рішення про за-
доволення позову.

Суддя Третяк О. Г.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає
Сальдецьку Світлану Миколаївну, 27.10.1947 р.н., як
відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 426/8047/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства Комерційного банку «Приватбанк»
до Сальдецької Світлани Миколаївни про стягнення
заборгованості, що відбудеться 07 грудня 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 Л. М. Осіпенко

Оболонський районний суд м. Києва викликає На-
горного Володимира Олександровича, останнє ві-
доме місце проживання: с. Нова Басань, вул. Лесі
Українки, 78, Бобровицький р-н, Чернігівська обл.,
як відповідача по цивільній справі за позовом Нагор-
ної С.П. до Нагорного В.О. про стягнення аліментів.

Судове засідання відбудеться 20.12.2016 р. о
09.40 год. в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 19.

Суддя А. В. Шевчук

Броварський міськрайонний суд Київської області
викликає Білоусова Олександра Вікторовича,
25.06.1965 р.н., як відповідача у справі за позовом
Вислобок Юлії Михайлівни до Білоусова Олександра
Вікторовича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, у су-
дове засідання, яке призначене на 08.12.2016 р. о 09
год. 30 хв. у приміщенні суду, що знаходиться за адре-
сою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушевського 2,
каб. № 309.

У разі вашої неявки справу буде розглянуто за на-
явними матеріалами в справі.

Суддя Т.В. Селезньова

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу № 2/243/3010/2016 за позовом Верещагі-
ної Наталії Миколаївни до Капшука Олега Геннадійовича
про повернення грошових коштів за договором позики.

Останнє відоме місце проживання відповідача Капшука
Олега Геннадійовича: м. Донецьк, вул. 25-річчя РККА, буд.
18, кв. 65. Відповідач викликається до суду на 16 грудня
2016 року на 14 год. 00 хв. для участі у судовому засіданні.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття в судове засі-
дання, відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя О. В. Ільяшевич

Балтський районний суд Одеської області викликає Гри-
щенка Олексія Олександровича, Грищенко Катерину Леоні-
дівну, Грищенка Артура Олександровича, Грищенка
Олександра Олексійовича, Марченко Валентину Федорівну
як відповідачів у цивільній справі № 2/493/419/16 за позовом
ПАТ «Укрсиббанк» до Грищенка О.О., Грищенко К.Л., Гри-
щенка А.О., Грищенка О.О., Марченко В.Ф. про стягнення
кредитної заборгованості та звернення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 08 грудня 2016 року о 10
год. у залі судового засідання № 1 Балтського районного
суду за адресою: Одеська область, м. Балта, вул. Кузнечна
(Ткаченка), 56.

У разі неявки справу буде розглянуто за вашої відсут-
ності.

Суддя Бодашко Л. І.

Кіцманський райсуд Чернівецької області викли-
кає Котелко Руслана Ярославовича, 11.11.1973 року
народження, місце реєстрації та проживання якого:
м. Кіцмань, вул. Суворова, 6, Чернівецької області,
як відповідача у цивільній справі № 718/1998/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення забор-
гованості, яку призначено до розгляду на 11 годину
15 хвилин 8 грудня 2016 року.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки Ко-
телко Р. Я. в судове засідання, справа буде розгля-
нута без вашої участі.

Суддя В. М. Мізюк

Конотопський міськрайонний суд Сумської об-
ласті викликає Авраменко Альону Вікторівну як від-
повідача по цивільній справі № 2/577/1772/16 за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Авраменко
Альони Вікторівни про стягнення боргу в судове за-
сідання, яке відбудеться 23 грудня 2016 року о 08
год. 15 хв. в приміщенні суду за адресою: Сумська
область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, каб. № 10, тел.
2-63-04. При собі необхідно мати паспорт.

Суддя Т. А. Буток

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області
повідомляє, що у провадженні суду знаходиться цивільна
справа № 308/11679/16-ц за позовною заявою Гурдуз Андрія
Васильовича до Удич Івана Богдановича про відшкодування
шкоди.

Відповідач Удича Іван Богданович викликається в судове
засідання, яке відбудеться 21 грудня 2016 року о 09 год. 30
хв. в приміщенні Ужгородського міськрайонного суду Закар-
патської області за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53.

Після опублікування оголошення в пресі відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце слухання справи. У
разі неявки відповідача Удич І.Б. справу буде розглянуто за
його відсутності.

Переконливо просимо з’явитися в судове засідання.
Суддя О. М. Світлик

Ярмолинецький районний суд Хмельницької об-
ласті (32100, смт Ярмолинці, вул. Петропавловська,
71) повідомляє Козак Ірину Миколаївну, 21.05.1989
р.н., що 19 грудня 2016 року о 08 год. 30 хв. в при-
міщенні суду відбудеться розгляд цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Комерційний банк «Приватбанк» до Козак І.М. про
стягнення заборгованості (головуючий - суддя Ма-
зурчак В.М.). Ваша явка в судове засідання обов’яз-
кова. У разі неявки справа буде слухатися у вашій
відсутності на підставі доказів, які є в матеріалах
справи.

Суддя В. М. Мазурчак

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Петлай Людмилу В’ячеславівну, 18 січня 1985
року народження (останнє відоме місце проживання: м.
Конотоп, пр. Миру, буд. 1а, кв. 28), як відповідача по
справі № 2/577/1631/16; 577/4522/16-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «Приват Банк» до Петлай Людмили В’ячес-
лавівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором в судове засідання, яке відбудеться 26 грудня
2016 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Конотоп-
ського міськрайонного суду за адресою: м. Конотоп, вул.
Садова, 8, кабінет № 11, тел. (05447) 6-54-11, 6-17-87.
При собі необхідно мати паспорт.

Суддя О. М. Ярмак

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає як відповідача Богданова Володимира Во-
лодимировича, зареєстрованим місцем проживання
якого є: с. Нічогівка, вул. Л. Українки, буд. 37, Козе-
лецького району Чернігівської області в судове за-
сідання на 12 грудня 2016 року на 14.00 год. (вул.
Свято-Преображенська, 7, смт Козелець, Чернігів-
ська область, 17000) у справі за позовом Сомової
Марини Ігорівни до Богданова Володимира Володи-
мировича про визначення місця проживання мало-
літньої дитини та стягнення аліментів на дитину.

Суддя Бузунко О. А.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Барановського Сергія Васильовича,
08.07.1976 року народження, в судове засідання по
кримінальному провадженню № 1-кп/323/57/16 за
обвинуваченням Барановського Сергія Васильовича
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3; ч.
2 ст. 28, ч. 1 ст. 263; ч. 2 ст. 263-1; ч. 2 ст. 28, ст. 113;
ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ст. 113 КК України, яке відбу-
деться 13 грудня 2016 року о 09.00 год. в примі-
щенні суду за адресою: Запорізька область, 
м. Оріхів, вул. Чумацька, 23, каб. № 12.

Суддя Плечищева О. В.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк (Дзержинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня),
4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Фінансова
компанія «Позика» до Літвінової Ганни В’ячеславівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Відпо-
відачка по справі Літвінова Ганна В’ячеславівна (зареєс-
трована за адресою: 85206, м. Дзержинськ, вул. 91-ї
Дивізії, 3/74), викликається на 09 грудня 2016 року на
09.00 год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Є. В. Челюбєєв

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Морозова Віктора Сергійовича у
судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Порше Мобіліті» до Морозова Віктора Сергійовича про
стягнення заборгованості та збитків, яке відбудеться 12
грудня 2016 року о 13 год. 00 хв. (резервна дата судо-
вого засідання 14 грудня 2016 року о 13 год. 00 хв.) в
приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської об-
ласті.

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

Суддя Р. Р. Потапенко

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ТОВ «Порше
Мобіліті» про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідачка Тарушко Тетяна Григорівна виклика-
ється на 20 грудня 2016 року об 11.00 год. до суду, каб.
№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає:
Боровіка Дмитра Андрійовича у судове засідання по
цивільній справі за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Акцент-Банк» до Боровіка
Дмитра Андрійовича про стягнення заборгованості,
яке призначене до слухання на 20 грудня 2016 року
об 11 год. 45 хв. у каб. № 213 суду за адресою: 
м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки у судове засідання без поважних
причин, розгляд справи буде проведено за вашої
відсутності за наявними у справі доказами.

Суддя Сегеда О. М.

Міжнародна громадська організація

«МІЖНАРОДНА ФЕДЕРАЦІЯ ЗА-

ХИСТУ ПРАВ ВОДІЇВ» повідомляє про

скликання засідання позачергового з’їзду членів

Федерації, яке відбудеться у м. Києві по вул. Дмит-

рівська, буд. 18/24 о 09.30 12 грудня 2016 року.

Порядок денний: 1. Про зміну видів економічної

діяльності 2. Про зміну відомостей про керівника,

зміну підписантів Федерації, та інші питання.

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Зема
Василя Васильовича, 11.04.1979 року народження, який
зареєстрований по вул. Заводській, 7/55, м. Чернівці, та
проживає по вул. Осіння, 35, м. Чернівці, як відповідача
по справі за позовом Семенюка Василя Назарійовича
про повернення безпідставно набутого майна.

Розгляд справи відкладено на 12.12.2016 року о 12.00
годині у приміщенні Садгірського районного суд м. Чер-
нівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі вашої неявки в
судове засідання справу буде розглянуто у вашу відсут-
ність за наявними матеріалами.

Суддя Тріска А. І.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Яська Василя Івановича як відпо-
відача по цивільній справі № 2/756/5910/16
(756/13661/16-ц) за позовом Верук Ксенії Дмитрівни
до Яська Василя Івановича про виселення.

Судове засідання відбудеться 13 грудня 2016 р. о
09.30 годині в приміщенні Оболонського районного
суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Тимо-
шенка, 2-є, каб. 15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що
судове засідання у справі за позовом Павловської Євге-
нії Олексіївни до Павловської Катерини Олегівни про ви-
знання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням, та зняття з реєстрації за місцем
проживання призначено на 19.12.2016 року о 13 год. 00
хв. за адресою: 01010, м. Київ, пров. Хрестовий (голо-
вуючий суддя Писанець В. А.).

В разі неявки в судове засідання відповідачки Павлов-
ської Катерини Олегівни, справа буде розглянута за її
відсутності відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Бескараванних Руслан Миколайович
викликається в судове засідання як відповідач у ци-
вільній справі за позовом Бескараванних Юлії Олек-
сандрівни до Бескараванних Руслана Миколайовича
про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться 20 грудня 2016 року
о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Вишгород, вул.
Кургузова, 7, кабінет № 21.

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

Суддя І. Ю. Котлярова

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Бардашевського Олега Вікторовича та Бар-
дашевського Віктора Володимировича як
обвинувачених у кримінальному провадженні 
№ 296/12587/15-к по обвинуваченню у вчиненні зло-
чину в судове засідання, що відбудеться 12.12.2016
року о 10.00 год. у приміщенні Корольовського рай-
онного суду м. Житомира за адресою: м. Житомир,
майдан Соборний, 1, зал 1-К (300), головуючий
суддя Скрипка О. В.

Явка обвинувачених в судове засідання обов’яз-
кова.

В Хмільницький міськрайонний суд Вінницької об-
ласті (м. Хмільник, вул. Столярчука, 4 Вінницької об-
ласті) на 12 годину 9 грудня 2016 року як відповідач
викликається Жебеленко Антон Миколайович, 28
березня 1988 року народження, по цивільній справі
за позовом Жебеленко Віри Михайлівни до Жебе-
ленка Антона Миколайовича про стягнення аліментів
та розірвання шлюбу.

У випадку неявки вказаної особи, справа буде роз-
глянута у її відсутність на підставі наявних доказів.

Суддя Войнаревич М. Г.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Кеба
Миколу Сергійовича, 04.07.1953 р.н., як відповідача
в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/8019/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до
Кеби Миколи Сергійовича про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 6 грудня 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 Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Чернову Ольгу Олек-
сандрівну, 08.03.1983 р.н., як відповідачку в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/8139/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Приватбанк» до Чернової Ольги Олександрівни
про стягнення заборгованості, що відбудеться 9 грудня
2016 року о 09.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Заліщицький районний суд викликає 6 грудня
2016 року о 10 годині 30 хвилин за адресою: м. За-
ліщики, вул. Лисенка, 1, відповідача: Слободяна
Дмитра Дмитровича, 12.10.1988 року народження,
остання адреса проживання: с. Щитівці, вул. Бзинів,
12 Заліщицького району Тернопільської області, в
судове засідання у цивільній справі за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Слободяна Дмитра Дмитровича
про стягнення заборгованості.

Голова суду С. В. Дудяк

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання по цивільній справі як відповідача
Шумячера Віталія Павловича, 26 квітня 1982 року на-
родження, за позовом Шумячер Марії Ігорівни про
позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться о 8 год. 30 хв. 16
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

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що 7 грудня 2016 року о 16.30 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21 (каб. 31)
відбудеться розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акціонерний банк «Екс-
прес-Банк» до Шпакова Олега Ігоровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Шпа-
ков Олег Ігорович: АРК, Джанкойський р-н, с. Дніп-
ровка, вул. Житомирська, 68/2.

Суддя М. О. Шаховніна

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що 7 грудня 2016 року о 16.10 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21 (каб. 31)
відбудеться розгляд справи за позовом Публічного
акціонерного товариства «Акціонерний банк «Екс-
прес-Банк» до Штифурка Миколи Васильовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідач Шти-
фурко Микола Васильович: АРК, Сімферопольський
р-н, с. Роздолля, вул. Нова, 123-а.

Суддя М. О. Шаховніна

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачку по справі 
№ 409/2512/16-ц за позовом ПАТ «Банк Форум» до
Шабар Алли Леонідівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 08.12.2016 року о 13.00
год. (резервна дата на 22.12.2016 року о 13.00 год.) у
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідачка Шабар Алла Леонідівна,
останнє місце реєстрації: м. Луганськ, вул. Центральна
Учхоз ЛНАУ, буд. 17, кв. 3.

У випадку неявки відповідачки справу буде розгля-
нуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О. Ю.

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області по-
відомляє, що у провадженні суду знаходиться цивільна справа
№308/11376/16-ц за позовною заявою Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «Приватбанк» до Опаленик Надії
Михайлівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка Опаленик Надія Михайлівна викликається в су-
дове засідання, яке відбудеться 8 грудня 2016 року о 08 год. 30
хв. у приміщенні Ужгородського міськрайонного суду Закарпат-
ської області за адресою: м. Ужгород, вул. Загорська, 53.

Після опублікування оголошення в пресі відповідачка вважа-
ється повідомленою про час та місце слухання справи. У разі не-
явки відповідачки Опаленик Н. М. справу буде розглянуто за її
відсутності.

Переконливо просимо з’явитися в судове засідання.
Суддя О. М. Світлик
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ПогодА нА ЗАвТрА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 гРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -3    -8       -1    -6
Житомирська -3    -8       -1    -6
Чернігівська -3    -8       -1    -6
Сумська -3    -8       -1    -6
Закарпатська 0    -5       -1    +4
Рівненська -3    -8         0    -5
Львівська -2    -7      +1    -4
Івано-Франківська -2    -7      +1    -4
Волинська -2    -7      +1    -4
Хмельницька -4    -9         0    -5
Чернівецька -3    -8      +1    -4
Тернопільська -3    -8         0    -5
Вінницька -3    -8         0    -5

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

Так грають майстри-патріоти
ПЕРЕВІРЕНІ ФУТБОЛОМ. Ветеранська збірна України
тріумфувала на «Кубку Легенд-2016» у Чикаго

Шахрай, як і альфонс,
щастя не приносить

Євдокія ТЮТЮННИК, 
«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛЬНА РОМАНТИКА. Сучасним кавалерам не тре-
ба бути особливо вигадливими: зайшов в інтернет, уподобав
дівчину, закидав смайликами та віртуальними букетами — і
став її героєм. Дехто примудряється фліртувати з кількома
«єдиними» зразу. Навіть жарт на цю тему вигадали: «У вас є
листівка з написом «Моїй єдиній»? Дайте 15 штук». Особливий
ризик нарватися на таких ловеласів  на сайтах знайомств, де
повно шахраїв, котрі майстерно вивідують інформацію про стат-
ки «дами серця», а потім пропонують зустрітися.

Так сталося і з двома чернігівками. Спочатку під чари, зда-
валося, милого і привабливого молодого чоловіка потрапила
35-річна жителька обласного центру. Її знайомий з інтернету
був настільки люб’язний, що навіть 600 гривень на картку  на-
діслав. Знявши квартиру та накупивши продуктів, жінка з’яви-
лася на зустріч з обранцем, одягнувши найкращі коштовності.
Їх, а також дорогий мобільний телефон, гроші та банківські кар-
тки  прихопив новий знайомий, накивавши п’ятами за першої-
ліпшої нагоди.

Через кілька днів історія повторилася — вже з 31-річною «ко-
ханою». Знову поживившись золотими прикрасами, мобільним
та вмістом гаманця, шахрай ще й 15 тисяч із банківської карти
довірливої жертви зняв.

Обидві ошукані жінки звернулися до Чернігівського відділу
поліції. За фактами крадіжок відкрито кримінальні провад-
ження.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів 
учасників Товариства з обмеженою відповідальністю 

«глоБАлЬнІ ТелеСИСТеМИ»
Форма Загальних зборів: позачергові, спільна присутність;
Підстава скликання: вимога виконавчого органу;
Місце проведення: 02160, місто Київ, Харківське шосе, будинок 48;
Дата проведення: 04 січня 2017 року;
Час проведення: 12:00.

Порядок денний Загальних зборів Товариства з обмеженою 
відповідальністю «глоБАлЬнІ ТелеСИСТеМИ»

1. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів учасників Това-
риства.

2. Про звільнення директора Товариства, Канівця Андрія Миколайовича,
згідно з заявою про звільнення за власним бажанням від 28.11.2016 р.

Ганна РОМАШКО 
для «Урядового кур’єра»

Кілька місяців поспіль
збірна футбольних куми-

рів багатьох поколінь  що-
тижня проводить дружні
матчі в Україні та за кордо-
ном. Разом з популяризацією
гри номер один команда «зі-
рок» виконує важливу місію,
підтримуючи військових у зо-
ні АТО. В активі збірної вже є
перше місце на Всеєвропей-
ській олімпіаді у Франції, де у
фіналі наші футболісти пере-
могли бразильців. Слава про
команду поширилася далеко
за межі нашої країни, тож не
дивно було отримати запро-
шення з далекої Америки, де
відомий в минулому футбо-
ліст олімпійський чемпіон-
1988 Ігор Скляров та бізнес-
мен Аарон Грюнфельд запо-
чаткували турнір «Кубок Ле-
генд».

Участь нашої збірної стала
справжньою окрасою та род-
зинкою змагань, у яких зага-
лом взяли участь вісім 
команд. До складу синьо-
жовтої дружини, очолюваної
легендарними Анатолієм
Дем’яненком та Володими-
ром Лозинським, увійшли
найкращі футболісти країни
останніх десятиліть: Мирон
Маркевич, Віктор Мороз,
Едуард Цихмейструк, Іван
Яремчук, Сергій Нагорняк,
Володимир Єзерський, Віта-
лій Косовський, Андрій До-
нець, Віталій Рева, Андрій
Оксимець, Сергій Беженар,
Олександр Призетко, Віталій
Самойлов, Дмитро Пінчук,
В’ячеслав Свідерський та

Олег Собуцький. Почесними
гостями турніру стали Олек-
сій Михайличенко та Володи-
мир Безсонов, повідомляє
сайт 11на11.

Усі  матчі турніру  відбу-
лися в манежі «Атлетико-
центру». Найбільше вболі-
вальників збирали саме ігри
за участю української збір-
ної, і жоден із присутніх не
розчарувався. Команда
Дем’яненка та Лозинського
виграла всі п’ять матчів із
загальним рахунком 32:9!
Окрасою турніру став фі-
нальний поєдинок, в якому у
напруженій боротьбі збірна
України здобула перемогу
лише завдяки голу Дмитра
Пінчука на останніх хвили-
нах.  Переможеною  була чи-
казька команда FC Connecti-
on (збірна української діас-

пори, посилена колишніми
професійними гравцями).

Приз найкращого бомбар-
дира турніру отримав гра-
вець української збірної
Сергій Нагорняк (забив п’ять
м’ячів). Найкращим півза-
хисником змагань став ще
один представник «синьо-
жовтих» — Віталій Косов-
ський. Куратора ветеран-
ської збірної в системі ФФУ
Олега Собуцького засновни-
ки «Кубка Легенд» нагоро-
дили пам’ятною відзнакою
за організацію візиту коман-
ди до Чикаго.

«Дуже приємно було отри-
мати запрошення і приїхати
на перший турнір «Кубка
Легенд», — розповідає Олег
Собуцький. — Ми намагає-
мося якнайкраще  представ-
ляти Україну на світовій

арені, бути гідними послами
нашої країни. Дякую трене-
рам збірної, що підібрали чу-
довий колектив  відомих у
минулому футболістів. Вони
всі  патріоти України і, по-
при товариський статус ігор,
завжди прагнуть перемогти.
Приємно, коли у Чикаго, де
мешкає дуже велика україн-
ська громада, на честь нашої
збірної лунає гімн України».

До речі, зустріч із діаспо-
рою була ще одним важли-
вим пунктом візиту. В Укра-
їнському культурному цен-
трі збірна понад дві години
спілкувалася зі співвітчиз-
никами, кожному подарува-
ли футбольні сувеніри, зро-
били спільні фотографії. Ор-
ганізатори запевнили, що
відтепер «Кубок Легенд»
стане традиційним.

оголошення

ДРЕС-КОД НЕБАЙДУЖИХ. Проект «Червона стріч-
ка» офіційно започатковано на 45-й щорічній церемонії
вручення нагород «Tony Awards» 2 червня 2000 року. Всім
номінантам і учасникам тоді було запропоновано (і досить
успішно) надіти такі стрічки. Згідно з прес-релізом, який
анонсував проект,  «Червона стрічка» мала стати сим-
волом співчуття, підтримки і надії на майбутнє без СНІДу. 

Найбільша надія, пов’язана з цим проектом, була на те,
що 1 грудня, у  Всесвітній день боротьби зі СНІДом, ці
стрічки носитимуть у всьому світі. Вона виправдалася —
увагу було привернуто.  Та, на жаль, чума двадцятого сто-
ліття не  відступає. 

Досі актуальні запитання: чому епідемія ВІЛ-
інфекції/СНІДу в Україні досі поширюється, незважаючи
на загальносвітову тенденцію до скорочення? Чому мо-
лодь опиняється в зоні найвищого ризику?

1 грудня у столичному парку Тараса Шевченка відбу-
лася молодіжна  інформаційно-просвітницька акція до
Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом «MUSIC FEST –
ЗРОБИ ТЕСТ», організована Альянсом громадського
здоров’я спільно з партнерськими громадськими органі-
заціями. 

Під час акції в рамках флешмобу «Пов’яжиЧервону
Стрічку» навпроти червоного корпусу Київського націо-
нального університету імені Тараса Шевченка вперше
розгорнули найбільшу в Україні червону стрічку завдов-
жки 20 метрів. 

Схожі акції для молоді вчора відбулися також у
Харкові, Одесі та Полтаві. Зокрема в столиці Слобо-
жанщини учасники всесвітнього флешмобу
пов’язали стрічку на пам’ятник закоханим. Це черго-
ве нагадування про те, що  молоді люди мають бути
пильними, аби не потрапити до групи ризику.

Вони горіли на полі в час активної кар’єри, їм і нині є що показати
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