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Чи дістане Гаага винних
ПРАВОСУДДЯ. Коли чекати на вироки Міжнародного кримінального суду 

Ірина ПОЛІЩУК, 
«Урядовий кур’єр»

Коли йдеться про злочини, 
вчинені у зоні військового 

конфлікту, та події, які відбулись 
на Майдані, більшість українців 
сподіваються на їх ретельне роз-
слідування Міжнародним кримі-
нальним судом (Гаазький трибу-

нал). Проте експерти кажуть, що 
жоден міжнародний суд чи пра-
воохоронний орган не виконува-
тиме цю роботу за нас. Тому нам 
варто не тільки на міжнародні 
інстанції сподіватись, а й самим 
проводити розслідування і ка-
рати винних. Звісно, що Україні 
потрібно співпрацювати з відпо-
відними міжнародними інститу-

ціями, щоб покарати тих, кого не 
може покарати українське пра-
восуддя. 

Насамперед потрібно зрозу-
міти, що є три способи порушен-
ня кримінальної справи Між-
народним кримінальним судом 
(МКС). Перший — держава-
учасниця Римського статуту пе-
редає ситуацію на розгляд МКС. 

Другий — Рада Безпеки ООН 
передає справу на розгляд суду. 
Третій — український варіант, 
коли прокурор МКС за власною 
ініціативою порушує відповідну 
кримінальну справу і проводить 
розслідування. Тобто здійснює 
всю процедуру попереднього 
вивчення, звертається до пала-
ти попереднього провадження, 

яка має дати згоду. І лише піс-
ля цього з’являються конкрет-
на кримінальна справа та обви-
нувачення. 

Процедура розгляду справ 
МКС така: після завершення 
розгляду на попередньо-
му рівні справу переда-
ють до судової палати. 
Здійснюється суд. 

Прем’єр-міністр про самодостатність, фінансові 
інструменти й відповідальність влади на місцях 
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ЄС розблокував 
український 
безвізовий режим

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ. Комітет постійних представників країн-чле-
нів ЄС від імені Ради ЄС підтвердив компромісний текст, погодже-
ний з Європарламентом, щодо механізму призупинення безвізо-
вого режиму з третіми країнами. Саме вирішення цього питання 
блокувало візову лібералізацію між Україною та ЄС, яку Рада ЄС 
відмовлялася ухвалювати доти, доки не буде узгоджено механізм 
призупинення безвізового режиму. Оперативно спрацював і про-
фільний комітет Європарламенту з питань цивільних свобод, юс-
тиції та внутрішніх справ, який також схвалив цю домовленість. 
Тепер рішення має бути проголосоване на пленарному засідан-
ні Європарламенту і затверджене Радою ЄС, повідомляє УНІАН. 

Президент Європейської Ради Дональд Туск вже заявив, що 
Євросоюз перебуває майже на завершальній стадії ухвалення 
безвізового режиму для України. «Суперечки навколо механіз-
му тимчасового призупинення завершено. Нині — остання дис-
танція в напрямі до безвізового режиму для України та Грузії», 
— написав у Твіттері Дональд Туск.
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

100 млн грн 
збитків уже відшкодовано 

Державному бюджету від кримінальних 
проваджень, порушених 

Національним антикорупційним бюро  

 
«Розвиток місцевого 

самоврядування й 
децентралізації влади дає 

змогу надати необхідні 
засоби й інструменти 

для розвитку 
територіальних 

громад».

Термінальний 
профіцит

АКТУАЛЬНО

Указ Президента України 
«Про першочергові заходи 
з розвитку місцевого 
самоврядування в Україні 
на 2017 рік»

Google-декларація оцінить 
роботу науковця. Це 
своєрідний звіт суспільству 
за надану змогу займатися 
дослідницькою діяльністю

ДОКУМЕНТИ

ЕКСПОРТ. Зернові потужності в українських портах 
ростуть швидше, ніж наші врожаї

35
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Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає: Галай Володимира Вікторо-
вича як відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/13648/16-ц за позо-
вом Галай Олени Євгенівни до Галай  Володимира Вікторовича про розірвання шлюбу,
що відбудеться 12 грудня 2016 року о 12.30 год; Ніколайчева Віталія Сергійовича як
відповідача в судове засідання по цивільній справі № 426/13565/16-ц за позовом Ні-
колайчевої Оксани Миколаївни до Ніколайчева Віталія Сергійовича про стягнення
аліментів, що відбудеться 12 грудня 2016 року о 14.00 год; Верьовкіна Євгена  Во-
лодимировича як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/4394/16-ц за позовом Верьовкіної Анастасії Ігорівни до Верьовкіна Євгена
Володимировича про розірвання шлюбу, що відбудеться 12 грудня 2016 року о
12.00 год; Чумакова Віктора Олександровича, Чумакову Галину Володимирівну як
відповідачів в судове засідання по цивільній справі № 426/6100/16-ц за позовом
ПАТ «Універсал Банк» до Чумакова Віктора Олександровича, Чумакової Галини Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 12 грудня 2016 року о
09.30 год; Соколовського Олександра Володимировича як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/1580/16-ц за позовом ПАТ «Універсал Банк» до
Соколовського Олександра Володимировича про стягнення заборгованості, що від-
будеться 12 грудня 2016 року о 09.00 год; Копарова Віктора Миколайовича, Копа-
рову Ольгу Михайлівну як відповідачів в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6965/16-ц за позовом ПАТ «Дельта Банк» до Копарова Віктора Миколайо-
вича, Копарової Ольги Михайлівни про стягнення заборгованості, що відбудеться
12 грудня 2016 року о 13.00 год.

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

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бельті-
кова Костянтина Івановича як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/6224/16-ц за позовною заявою Літвінової Юлії Миколаївни до
Бельтікова Костянтина Івановича, третя особа: Орган опіки та піклування
Лисичанської міської ради у Луганській області, про дозвіл на тимчасовий
виїзд за кордон неповнолітньої дитини без згоди батька, що відбудеться 14
грудня 2016 року об 11.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Бєлоу-
сову Тетяну Миколаївну, яка зареєстрована за адресою: кв-л Шевченка, 
б. 64, кв. 63, м. Луганськ Луганської області, як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/8633/16-ц за позовом ПАТ «Універсал
Банк» до Бєлоусової Тетяни Миколаївни про стягнення заборгованості, що
відбудеться 16 грудня 2016 року о 15.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Олексюк
Людмилу Вікторівну, яка зареєстрована за адресою: вул. Артема, п/б 45, 
с. Новоганнівка, Краснодонський район Луганської області, як відповідачку
в судове засідання по цивільній справі № 426/8631/16-ц за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Олексюк Людмили Вікторівни про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 16 грудня 2016 року о 16.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Найдиша Юрія
Михайловича, який зареєстрований за адресою: пл. Леніна, б. 2, кв. 1, м. Крас-
нодон Луганської області, Найдиш Любов Олексіївну, яка зареєстрована за ад-
ресою: вул. Луначарського, б. 95, кв. 69, м. Луганськ Луганської області, як
відповідачів у судове засідання по цивільній справі № 426/6524/15-ц за позовом
ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» до Найдиша Юрія Михайловича, Найдиш
Любові Олексіївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 16 грудня 2016
року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка
Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-

ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Янчук Ганну
Миколаївну, яка зареєстрована за адресою: вул. 16-а Лінія, б. 3, кв. 130, м. Лу-
ганськ Луганської області, та Янчук Галину Іванівну, яка зареєстрована за адре-
сою: пл. Героїв ВВВ, б. 10, кв. 54, м. Луганськ Луганської області, як відповідачів
у судове засідання по цивільній справі № 426/6559/15-ц за позовом ПАТ «Банк
Форум» до Янчук Ганни Миколаївни, Янчук Галини Іванівни про стягнення забор-
гованості, що відбудеться 16 грудня 2016 року о 15.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Хортицький районний суд м. Запоріжжя викликає Богомаза Дмитра Васи-
льовича (останнє відоме місце проживання: м. Запоріжжя, вул. Будьонного,
16/212) у судове засідання по цивільній справі за позовом АТ «Дельта Банк»
до Богомаза Д.В. про звернення стягнення на предмет іпотеки, яке відбудеться
о 10-30 год.  13 грудня 2016 року у приміщенні Хортицького районного суду
за адресою: м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, 33, суддя Котляр А.М.

В разі неявки відповідача на судове засідання справа буде розглянута у вашу
відсутність на підставі наявних у справі доказів (постановляє заочне рішення)
на підставі ст.169 ЦПК України. 

Суддя А.М. Котляр

Бериславський районний суд Херсонської області викликає як відповідача
Кісельову Ніну Олександрівну по цивільній справі за позовом Товариства з
обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська агенція з
повернення боргів» до Кісельової Ніни Олександрівни про стягнення забор-
гованості за кредитним договором. Слухання справи призначено на
13.12.2016 року на 15.05 год. в приміщенні Бериславського районного суду
Херсонської області за адресою: м. Берислав Херсонської області, вул. Цен-
тральна, 249, тел. (05546)-7-37-57. У разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Корсаненкова О.О.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205, Донецька обл., м. Друж-
ківка, вул. Енгельса, 45) розглядає цивільну справу ЄУН 229/3847/16-ц, про-
вадження № 2/229/1524/2016 за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «Приватбанк» до Деця Олександра Юрійовича про стяг-
нення заборгованості. Відповідач у справі Дець Олександр Юрійович, 22 бе-
резня 1974 року народження (останнє місце проживання: м. Дружківка,
Донецька обл., вул. Чайковського, буд. 10, кв. 25), викликається на 12 грудня
2016 р. на 14.00 годину до суду, зала № 1, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
В разі неявки відповідача справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя А.Л. Гонтар

Жмеринський міськрайонний суд Вінницької області викликає Мішановську
Альону Юріївну, 19.01.1991 р.н., останнє відоме місце проживання: с. Почапинці
Жмеринського району Вінницької області, вул. Садова, 12, в судове засідання
як відповідачку у цивільній справі № 130/2373/14-ц, за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» до Мішановської Альони Юріївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться о 09.00 год. 28.12.2016 року за адресою:
Вінницька область, м. Жмеринка, вул. Образцова, 6. Суддя Саландяк О.Я.

У разі неявки відповідачки Мішановської Альони Юріївни у судове засідання,
справу буде розглянуто за її відсутності за наявними у справі доказами. Про
причини неявки необхідно повідомити суд.

Суддя Саландяк О.Я.

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в судове за-
сідання Михальова Володимира Юрійовича як відповідача в цивільній
справі № 328/4065/16-ц за позовом Михальової Олени Сергіївни до Ми-
хальова Володимира Юрійовича про стягнення аліментів. Судове засі-
дання відбудеться 13.12.2016 року о 13 годині 40 хвилин в приміщенні
Токмацького районного суду Запорізької області за адресою: Запо-
різька область, м. Токмак, вул. Володимирська, буд. 28.

Суддя Курдюков В.М.
Путивльський районний суд Сумської області викликає як відповідача 

Філіппова Івана Володимировича, останнє відоме місце реєстрації: проспект
Іоанна Путивльського (стара назва – вул. Кірова), буд. 16, кв. 76, м. Путивль,
Сумська область, у цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Філіппова Івана Володимировича
про стягнення заборгованості, призначену до розгляду на 13 грудня 2016 року
о 09.00 годині в залі суду (Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Пу-
тивльського, буд. 54).

В разі неявки в судове засідання справа буде розглянута на підставі наявних
в ній доказів.

Суддя Я.І. Данік

Марківський районний суд Луганської області викликає як відповідачку
Натолочну Оксану Олександрівну по цивільній справі за позовом Товариства
з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Довіра та Гарантія»
до Натолочної Оксани Олександрівни про звернення стягнення.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марківського районного суду
Луганської області 12.12.2016 р. о 13 год. 00 хв. за адресою: смт Марківка,
пл. Соборна, буд. 31 Луганської області.

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

Суддя А.П. Чернік

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. Торецьк (Дзер-
жинськ), вул. Дружби (50 років Жовтня), 4) розглядає цивільну справу за по-
зовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Порше Мобіліті» до Ємець
Світлани Анатоліївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачка по справі Ємець Світлана Анатоліївна (зареєстрована за адресою:
83005, м. Донецьк, вул. Сонячногірська, 76) викликається на 12 грудня 2016
року на 13.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя В.В. Андреєв

Тлумацький районний суд Івано-Франківської області викликає в судове засі-
дання як відповідача Капустянного Андрія Олександровича, 11.04.1988 р.н., ос-
таннє відоме місце реєстрації та проживання: с. Загір’я Тлумацького району
Івано-Франківської області, по справі № 353/666/16-ц за позовом Капустянної
Лесі Михайлівни до Капустянного Андрія Олександровича про розірвання шлюбу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Тлумацького районного суду Івано-
Франківської області за адресою: Івано-Франківська область, м. Тлумач, вул.
Винниченка, 14а, 16 грудня 2016 року о 08 год. 30 хв.

Неявка в судове засідання без поважних причин або неповідомлення про при-
чини неявки не є перешкодою для розгляду справи.

Суддя У.Ю. Луковкіна

Броварський міськрайонний суд Київської області викликає Ду-
женко Ірину Іллівну як третю особу в справі за позовом Дуженка Ігоря
Ілліча до Богданівської сільської ради Броварського району Київської
області про визначення додаткового строку для подання заяви про
прийняття спадщини, у судове засідання, яке призначене на 12 грудня
2016 року о 16 год. 30 хв. у приміщенні суду за адресою: Київська обл.,
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 309.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто заочно за наявними в
ній матеріалами.

Суддя Т. В. Селезньова

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька область, смт
Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільну справу №319/1474/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «Правекс банк» до Уварова Андрія Миколайовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором у сумі 64 713 грн.

Відповідач Уваров Андрій Миколайович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Сніжне, вул. Юдіна, буд. 2, викликається до суду на 09 год. 00 хв. 12
грудня 2016 року.

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

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на їх під-
твердження. У випадку неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення суду
про поважну причину неявки позов буде розглянутий за його відсутності за наявними
в справі доказами.

Суддя Солодовніков Р. С.

Первомайський міськрайонний суд Харківської об-
ласті (суддя кочнєв о.В.) викликає відповідачку Ос-
піщеву Валентину Іванівну, 03.06.1973 року
народження, місце реєстрації якої невідомо, останнє
відоме місце реєстрації: Харківська область, Перво-
майський район, с. Трійчате (колишнє — Комсо-
мольське), вул. Харківська, буд. 22, кв. 1, у судове
засідання, призначене на 12 грудня 2016 року об 11
годині 20 хвилин по цивільній справі № 632/2048/16-ц,
провадження №2/632/916/16 за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Оспіщевої Валентини Іванівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором
без номеру від 14.02.2011 року у розмірі 24 896,35
грн.

Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Перво-
майськ, вул. Бугайченко, 34, зал судових засідань
№4.

ПоВІстка Про Виклик ПІДоЗрЮВаноГо 
при здійсненні спеціального 
досудового розслідування

Підозрюваному Колосу Володимиру Анатолійовичу,
03.11.1970 р.н., який зареєстрований за адресою: До-
нецька область, м. Горлівка, вул. Герцена, буд. 33, кв. 41,
на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам необ-
хідно з’явитися 14 грудня 2016 року до каб. 3 СВ УСБУ в
Донецькій області, до слідчого Черечина А.В., за адре-
сою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. А. Нільсена,
буд. 33, для отримання повідомлення про підозру, оз-
найомлення з матеріалами кримінального провадження,
отримання обвинувального акта та реєстру матеріалів
при здійсненні спеціального досудового розслідування
у кримінальному провадженні № 22015050000000373 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України. У разі неприбуття на виклик або
ухилення від явки на виклик настають наслідки, перед-
бачені ст. 139 КПК України.

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетров-
ської області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як
відповідачку Михно Наталію Володимирівну,
28.08.1971 року народження, останнє місце прожи-
вання якої: м. Донецьк, вул. Кістяковського, буд. 4,
по цивільній справі № 185/8609/16-ц за позовом То-
вариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова
компанія «Довіра та Гарантія» до Михно Наталії Во-
лодимирівни про звернення стягнення на предмет
іпотеки.

Судове засідання призначене на 12 грудня 2016
року на 09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетров-
ська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135,
каб. № 310.

У разі неявки відповідачки в судове засідання,
справа, згідно з вимогами ЦПК України, може бути
розглянута за її відсутності.

Суддя B.М. Бондаренко

ДержаВна служба ГеолоГІї та наДр україни оголошує
Перелік

ділянок надр місцевого значення, які пропонуються для надання спеціальних дозволів на користування надрами,
відповідно до абзацу третього пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, 

затвердженого постановою кабінету Міністрів україни від 30.05.2011 № 615

Заява разом із зазначеними у додатку 1 документами щодо отримання спеціальних дозволів на користування надрами зазна-
чених ділянок надр приймається від претендентів Державною службою геології та надр України за адресою: 03680, м. Київ, вул.
Ежена Потьє, 16, кім. 325.

Останній день подання заявок 10 січня 2017 року до 16 години.
З усіх питань звертатися: 03680, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 16, кім. 416.
Державна служба геології та надр України.
Контактні особи:
1. Земська Світлана Анатоліївна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).
2. Шевченко Оксана Григорівна – тел. (044) 456-50-61 (к. 416).

Повістка про виклик обвинуваченого до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідом-

ляє, що в м. Вінниці за адресою: вул. Грушевського, 17 в
залі судових засідань № 13, 12.12.2016 року о 09.00 го-
дині відбудеться підготовче судове засідання в кримі-
нальному провадженні по обвинуваченню Поповича
Сергія Геннадійовича у вчиненні злочинів, передбачених
ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений По-
пович Сергій Геннадійович, який зареєстрований та про-
живає за адресою: АР Крим, м. Євпаторія, пр. Перемоги,
55а, кв. 71.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі го-
ловуючого судді Іванченка Я.М., суддів Гайду Г.В., Про-
копчук A.B.

Лисичанський міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Мащенко Валентину Бори-
сівну (відоме місце реєстрації: 93100, вул. Дорожня,
буд. 5, кв. 2, м. Лисичанськ Луганської області) по
справі № 415/4616/16-ц, н.п. 2/415/2065/16) за позо-
вом Дубіни Олега Павловича про стягнення боргу та
індексу інфляції у зв’язку з порушенням терміну по-
вернення грошового боргу у судове засідання, що
відбудеться 14 грудня 2016 року об 11.00 год. в при-
міщенні суду за адресою: м. Лисичанськ Луганської
обл., вул. Штейгерська, буд. 38, зал № 2.

До розгляду цивільної справи відповідачу пропо-
нується надати суду письмові пояснення та запере-
чення, а також усі наявні докази по справі.

У разі неявки представника відповідача у судове
засідання, справу буде розглянуто на підставі нада-
них суду документів, відповідно до ст. 169 ЦПК Ук-
раїни. Суддя Л.Б. Чернобривко

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає:

Танченка Сергія Костянтиновича, проживаючого за
адресою: вул. Петраковського, буд. 9, кв. 121, м. Антра-
цит Луганської області;

Танченка Олексія Сергійовича, проживаючого за ад-
ресою: вул. Петраковського, буд. 9, кв. 121, м. Антрацит
Луганської області,

як відповідачів у судове засідання по цивільній справі
№ 431/5198/16-ц; провадження 2/431/1637/16р. за позо-
вом ПАТ «Державний ощадний банк України» до Тан-
ченка С.К., Танченка О.С. про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться 12 грудня 2016
року о 09.40 годині в приміщенні суду за адресою: Лу-
ганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, буд. 38 «а».

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

Суддя О. В. Ткач

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область. м. Сватове,
пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Курносова Ігоря
Анатолійовича як відповідача в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/13648/16-ц за позовом Курносо-
вої Ольги Вікторівни до Курносова Ігоря Анатолійовича,
що відбудеться 12 грудня 2016 року о 16.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу № 219/10112/2016-ц за позовом ПАТ «Альфа Банк» до
Чумакова Геннадія Вікторовича про стягнення суми заборгова-
ності за кредитним договором.

Відповідач по справі Чумаков Геннадій Вікторович,
28.09.1961 р.н., який зареєстрований: с. Корсунь Єнакіївського
р-ну, вул. Войкова, буд. 102, Донецька область, викликається
в судове засідання на 13 грудня 2016 року о 09 год. 00 хв.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідача, він повинен
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде роз-
глянута в його відсутність.

Суддя Воробйова І. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Паника Олександра Вік-
торовича (останнє відоме місце проживання: м. Львів, вул. Липківського,
20/3) як відповідача в судове засідання по цивільній справі
№ 2/463/1897/2016 (463/4323/16-ц) за позовом Паник Галини Василівни
до Паника Олександра Вікторовича, треті особи: Ходирев Валентин Олек-
сандрович, Панік Ігор Олександрович, Панік Юлія Олександрівна, Аксен-
тьєва Марина Олександрівна, про виселення з квартири, що відбудеться
13 грудня 2016 р. о 14 год. 00 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м.
Львів, вул. Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідача на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Гирич С. В.

Втрачений 

студентський квиток
КВ № 10251242, виданий

1 вересня 2014 року на

ім’я Захарченко Марини

Миколаївни Київським

університетом культури, 

вважати

недійсним.

 
№ 
п/п 

Об’єкт надрокористування Початкова ціна 
продажу дозволу, 

тис. грн. 
Назва об’єкта 
користування 

Вид корисної 
копалини 

Вид користування 
надрами 

Місце розташування 

1 2 3 4 5 6 
1 Вишнівецька 

ділянка 
геологічне 
вивчення суглинок 

Тернопільська обл., 
Збаразький р-н 

4,0 

2 Сереховицька 
ділянка 

геологічне 
вивчення 

пісок Волинська обл., 
Старовижівський р-н 

30,27 
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оголошення

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає
Комлик Олексія Вікторовича, 04.08.1992 р.н., зареєстрованого:
м. Конотоп, вул. Клубна, 74а/8, Сумської області, як відповідача
по цивільній справі № 577/4223/16-ц (2/577/1513/16 р.) за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором в розмірі 11 213 грн. 36 коп., яке відбудеться
28 грудня 2016 року о 14 годині 30 хвилин в приміщенні суду за
адресою: Сумська область, м. Конотоп, вул. Садова, 8, Сумської
області, кабінет № 1.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у
відсутність відповідача на підставі зібраних по справі доказів.

Суддя І. М. Семенюк

Вишгородський районний суд Київської області повідомляє,
що в провадженні суду розглядається цивільна справа 
№ 363/3245/16-ц за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Фінанс Траст Груп» до Зуєва Віталія Юрійовича та
Зуєвої Ельвіни Петрівни про стягнення заборгованості та звер-
нення стягнення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться 25 січня 2017 року об 11 годині
30 хвилин, за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Кур-
гузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачів Зуєва В.Ю. та Зуєвої Е.П. без по-
важних причин справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає
Курочку Миколу Івановича, 13.01.1979 р.н., зареєстрованого: 
с. Підлипне, 1-й пров., вул. Г. Тхора, 21, Конотопського району,
Сумської області, як відповідача по цивільній справі 
№ 577/4324/16-ц (2/577/1549/16 р.) за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним договором в
розмірі 15 596 грн. 69 коп., яке відбудеться 28 грудня 2016 року
о 14 годині 40 хвилин в приміщенні суду за адресою: Сумська об-
ласть, м. Конотоп, вул. Садова, 8, Сумської області, кабінет № 1.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута у від-
сутність відповідача на підставі зібраних по справі доказів.

Суддя І. М. Семенюк

Відповідач Халіл Олена
Олександрівна викликається в
Вінницький міський суд Він-
ницької області (м. Вінниця,
вул. Грушевського, 17, зал 
№ 18) на судовий розгляд
16.01.2017 р. об 11 год. та
20.01.2017 р. о 09 год. 30 хв. у
справі за позовом  Халіл
Ахмад М. Ахмад про розір-
вання шлюбу.

Суддя О. П. Король

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 29.12.2016 р. о 08.45 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Приватбанк» до Зябко Андрія
Миколайовича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Зябко Андрія Миколайовича
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідача справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Жирохової Ольги Ана-
толіївни до Жирохова Дмитра Ігоровича про розір-
вання шлюбу, викликає до суду за адресою: Київська
область, смт Бородянка, вул. Центральна, 315, Жи-
рохова Дмитра Ігоровича, який проживав за остан-
ньою відомою адресою: вул. Некрасова, 97, 
м. Шпола, Черкаської області, як відповідача на 20
грудня 2016 року на 10 годину 30 хвилин.

У разі неявки справа буде розглянута за вашої від-
сутності.

Суддя Д. Є. Унятицький

Тростянецький районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Смішко Костянтина Івановича,
24.04.1954 р.н., в судове засідання у цивільній справі
№ 588/1263/16-ц провадження № 2/588/628/16 за
позовом Державного підприємства «ТРОСТЯНЕЦЬКЕ
ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО» до Смішко Костянтина Іва-
новича про відшкодування матеріальної шкоди, яке
відбудеться о 08 год. 30 хв. 16.12.2016 року, о 09
год. 00 хв. 26.12.2016 року в приміщенні суду за ад-
ресою: Сумська область, м. Тростянець, вул. Миру,
9. У разі неявки відповідача справа буде розглянута
за його відсутності.

Суддя М. В. Щербаченко

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 29.12.2016 р. о 08.30 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Приватбанк» до Похілої Юлії Лео-
нідівни про стягнення заборгованості.

Просимо відповідачку Похілу Юлію Леонідівну
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідачки справа буде розглянута у її відсут-
ність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 29.12.2016 р. о 08.15 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Приватбанк» до Клочкова Андрія
Олеговича про стягнення заборгованості.

Просимо відповідача Клочкова Андрія Олеговича
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідача справа буде розглянута у його від-
сутність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Суддя Херсонського міського суду Херсонської
області Котьо І.В. повідомляє про слухання цивільної
справи за позовною заявою ПАТ КБ «Приват Банк»
до Самойленка Володимира Геннадійовича про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 23.01.2017
року о 13.15 годині за адресою: м. Херсон, вул. Мая-
ковського, 6/29, каб. 404, та викликає до суду як від-
повідача Самойленка Володимира Геннадійовича.

У разі неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглядатися у вашу відсутність.

Суддя Котьо І. В.

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Горбань Михайла Семеновича,
який зареєстрований за адресою: Луганська область, м.
Попасна, вул. Кошового, 60/2, у судове засідання по ци-
вільній справі № 423/3554/16-ц за позовом Данда Вален-
тини Вікторівни про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням, що відбу-
деться 13 грудня 2016 року о 13 год. 00 хвилин в примі-
щенні Попаснянського районного суду за адресою:
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. 
№ 4 (2 поверх).

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

Суддя В. А. Закопайло

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 13.01.2017 р. о 08.30 год. в приміщенні
суду за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського, 6/29,
каб. № 410, відбудеться слухання цивільної справи
за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційного банку «Приватбанк» до Єрмакової Ірини
Геннадіївни про стягнення заборгованості.

Просимо відповідачку Єрмакову Ірину Геннадіївну
з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку не-
явки відповідачки справа буде розглянута у її відсут-
ність.

Суддя О. Й. Ігнатенко

Тернопільський міськрайонний суд м. Тернополя ви-
кликає обвинуваченого Овсяника Станіслава Володими-
ровича, 28.07.1961 року народження (останнє відоме
місце проживання: м. Алчевськ, вул. Московська, 18/29,
Луганська область), у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України у су-
дове засідання, яке відбудеться 23 грудня 2016 року о
10 год. 00 хв. Явка до суду обов’язкова. При собі необ-
хідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Тернопіль, вул. Котляревського, 34 (очікувати
на 2-му поверсі, під головуванням судді Воробель Н. П.).

У разі неявки обвинуваченого до суду, оголошення
вважається належним повідомленням, а кримінальне
провадження буде здійснюватись за відсутністю обви-
нуваченого в порядку спеціального судового провад-
ження.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
розглядає позовну заяву Публічного акціонерного товарис-
тва «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Уколової Олени
Костянтинівни про стягнення заборгованості за кредитом.

Відповідачка Уколова Олена Костянтинівна, 31.01.1963
р.н., останнє місце реєстрації: Донецька область, м. Іло-
вайськ, вул. Калініна, 130, викликається на 11.01.2017 року
о 08.40 год. до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду ци-
вільної справи пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, 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 рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонерного
товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Чаленка
Дениса Петровича про стягнення заборгованості за креди-
том.

Відповідач Чаленко Денис Петрович, 15.02.1981 р.н., ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Іловайськ, вул.
Комова, 115/64, викликається на 11.01.2017 року о 08.50
год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет 
№ 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та
заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справу буде розглянуто у його відсутність на підставі наяв-
них у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Орджонікідзевський районний суд 
м. Харкова викликає Савченка Руслана
Віталійовича як відповідача на судове за-
сідання по цивільній справі за позовом
Савченка В.В. до Савченка Р.В. про ви-
знання особи такою, яка втратила право
користування житлом, яке відбудеться
19.12.2016 р. о 16.00 у приміщенні суду
в кабінеті № 10-11. У разі неявки відпові-
дача до суду в зазначений день і час без
поважних причин, або у разі неповідом-
лення суду про причини неявки, справу
буде розглянуто за відсутності відпові-
дача на підставі наявних у справі доказів. 

Суддя М. І. Маслов

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області повідомляє Се-
менова Олександра Володимировича, останнє відоме місце проживання
якого: вул. Черняховського, 35/38, м. Первомайськ, Миколаївської області,
про те, що судовий розгляд у цивільній справі за № провадження
2/484/2449/16 за позовом Семенова Валерія Петровича до Семенова Олек-
сандра Володимировича про припинення права на частку у майні, що пере-
буває у спільній частковій власності, призначено на 19 грудня 2016 року о
14.00 год. На призначений час Семенову Олександру Володимировичу слід
з’явитися до суду за адресою: вул. Івана Виговського, 18, м. Первомайськ,
Миколаївської області. При собі мати паспорт або інший документ, що по-
свідчує особу.

У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК України, буде
розглянутий за його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Т. Ю. Фортуна

Решетилівський районний суд Полтавської області викликає Суботенка
Олександра Валентиновича, останнє відоме місце проживання: бульвар Не-
залежності, 16-б, кв. 120, м. Бровари, Київської області, в судове засідання
як відповідача в справі № 546/385/16-ц (провадження № 2/546/244/16) за
позовом Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укр -
пошта» про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок дорож-
ньо-транспортної пригоди (головуючий суддя Горулько О. М.).

Судове засідання призначене на 13 год. 30 хв. 26 грудня 2016 року в при-
міщенні Решетилівського районного суду Полтавської області за адресою:
38400, вул. Покровська, 24, с-ще Решетилівка, Полтавської області.

Копії позовної заяви та додатків до неї відповідач може отримати в Ре-
шетилівському районному суді Полтавської області.

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтавської області викли-
кає Ющенка Сергія Васильовича, 02.01.1982 року народження (останнє ві-
доме місце проживання: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул.
Героїв Сталінграда, буд. 25, кв. 28), як відповідача по справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Акцент-банк» до Ющенка Сергія Васильо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 21.12.2016 року об 11.00 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 7.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове засідання, справу
буде розглянуто за вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове за-
сідання.

Суддя Ю. В. Рибалка

Суворовський районний суд міста Одеси викликає як відповідача Вой-
цинського Сергія Теодоровича, останнє відоме місце проживання: м. Одеса,
вул. Ген. Бочарова, 35, кв. 111, у судове засідання, яке відбудеться 20 грудня
2016 року о 10.00 годині в приміщенні Суворовського районного суду міста
Одеси за адресою: м. Одеса, вулиця Чорноморського козацтва, 68, зала су-
дових засідань №15, у якому буде слухатися цивільна справа за позовом
Публічного акціонерного товариства «Банк Кредит Дніпро» до Войцинського
Сергія Теодоровича про стягнення заборгованості.

До зазначеного часу відповідачу пропонується подати до суду запере-
чення проти позову з посиланням на докази, якими вони обґрунтовуються.
У разі неявки відповідача в судове засідання без поважних на те причин
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя О. М. Малиновський

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області
викликає у відкрите судове засідання як відповідачку по справі на 14.45 годину
15 грудня 2016 року Крижанівську Каріну Володимирівну, останнє відоме місце
проживання за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Інтерна-
ціоналістів, 11А-98, по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приватбанк» до Крижанівської Каріни
Володимирівни про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням
судді Замкової Я. В. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзер-
жинська за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Тритузна,
166, 2 поверх, кабінет № 13.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опублікування оголошення в пресі,
відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи. У разі не-
явки справу буде розглянуто за його відсутності.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядається цивільна справа за заявою ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії - Донецьке обласне управління
АТ «Ощадбанк» до Золотарьової Юлії Олегівни про стягнення заборгованості
та справа за заявою ПАТ «Державний Ощадний банк України» в особі філії
- Донецьке обласне управління АТ «Ощадбанк» до Дині Олександра Мико-
лайовича про стягнення заборгованості.

Відповідачі: Золотарьова Юлія Олегівна викликається до каб. № 15 суду
на 15.12.2016 року о 13 годині 30 хвилин, Диня Олександр Миколайович ви-
кликається до каб. № 15 суду на 15.12.2016 року о 14 годині 30 хвилин для
участі у розгляді справ по суті.

У разі неявки відповідачів справи будуть розглянуті в їхню відсутність за
наявними доказами.

Суддя Ткачов О. М.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області розглядає позовну
заяву Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
до Донцова Станіслава Олександровича про стягнення заборгованості за креди-
том.

Відповідач Донцов Станіслав Олександрович, 21.12.1982 р.н., останнє місце
реєстрації: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Шевченка, 141/24, викликається
на 11.01.2017 року о 08.30 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет
№ 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується
надати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необхідно повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у його відсутність
на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ви-
кликає у відкрите судове засідання як відповідачів по справі на 15.30 годину 15 грудня
2016 року Красіна Віталія Михайловича та Красіну Аліну Віталіївну, останнє відоме
місце проживання за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Харків-
ська, 35-139, по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приватбанк» до Красіна Віталія Михайловича, Красіної Аліни
Віталіївни про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під головуванням судді
Замкової Я. В. у приміщенні Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська за
адресою: Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. Тритузна, 166, 2 поверх, ка-
бінет № 13.

На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України, після опублікування оголошення в пресі, відпо-
відачі вважаються повідомленими про час і місце розгляду справи. У разі неявки справу
буде розглянуто за їхньої відсутності.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запорізька область,
смт Більмак, вул. Центральна, 26а) розглядатиме цивільну справу за позовом
ПАТ «Державний ощадний банк України» в особі філії - Донецьке обласне управ-
ління АТ «Ощадбанк» до фізичних осіб про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідачка, справа № 319/1519/16-ц — Ходорченко Валентина
Василівна, остання відома адреса проживання: Донецька область, м. Сніжне, вул.
Заводська, 1/97, викликається в судове засідання, яке призначене на 11 год. 00
хв. 15 грудня 2016 року.

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

Відповідачці пропонується надати свої заперечення проти позову та докази на
їх підтвердження. У випадку неявки відповідачки в судове засідання та непові-
домлення суду про поважну причину неявки позов буде розглянутий за її відсут-
ності за наявними у справі доказами.

Суддя Р. С. Солодовніков

Повідомлення-повістка про виклик до суду
Вінницький міський суд Вінницької області повідомляє, що 14.12.2016 року

о 14.30 год. в приміщенні Вінницького міського суду Вінницької області за ад-
ресою: м. Вінниця, вул. Грушевського, 17, в залі судових засідань № 10 відбу-
деться підготовче судове засідання в кримінальному провадженні 
№ 42016020420000056 за обвинуваченням Когутенка Сергія Павловича у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК України.

В судове засідання викликається обвинувачений Когутенко Сергій Павло-
вич, 12.11.1970 р.н., який зареєстрований та проживає за адресою: АР Крим,
м. Євпаторія, пр. Перемоги, 55а, кв. 56.

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

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі: головуючого судді Ко-
вальчук Л.В., суддів Іванченка Я.М., Федчишина С.А.

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викликає
Литвиненко Наталію Юріївну (останнє відоме місце проживання: вул. 
Д. Апостола, 9, кв. 73, м. Миргород Полтавської області) як відповідачку
в судове засідання по цивільній справі № 541/2515/16-ц провадження
№ 2/541/1221/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Литвиненко
Наталії Юріївни про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 10 січня 2017 року о 08 годині 00 хвилин
у приміщенні суду за адресою: вул. Гоголя, 133, м. Миргород Полтавської
області, головуючий суддя Андрущенко-Луценко С.В.

Явка відповідачки Литвиненко Н.Ю. до суду є обов’язковою. В разі не-
явки, справу буде розглянуто за її відсутності.

Відповідачка Литвиненко Н.Ю. зобов’язана повідомити суд про причини
неявки в судове засідання.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає обвинуваченого Вітка
Олександра Вікторовича, 13.09.1961 року народження (останнє відоме
місце проживання: м. Севастополь, вул. Суворова, буд. 8) у вчиненні кри-
мінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111,
ч. 3 ст. 27 ст. 113, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 437, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 Кримінального
кодексу України, у судове засідання, яке відбудеться 16 грудня 2016 року о
10.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, зал судових засідань № 7,
під головуванням судді Хіміча В.М. Явка до суду є обов’язковою. При собі
необхідно мати паспорт або документ, який посвідчує особу.

У разі неявки обвинуваченого до суду дане оголошення вважається на-
лежним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись
за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провад-
ження.

Суддя В.М. Хіміч
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Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Міндіярова Рафаеля Мунавіровича (про-
живає: м. Сєвєродонецьк Луганської області, вул.
Енергетиків, 74/48) у судове засідання з розгляду цивільної
справи за позовом Мєлєщенко Любові Романівни, Мєлє-
щенка Аліма Геннадійовича до Міндіярова Рафаеля Муна-
віровича про визнання особи такою, що втратила право
користування жилим приміщенням, яке відбудеться
13.12.2016 року об 11 годині 00 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бульвар
Дружби Народів, 19.

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

Суддя І. О. Юзефович

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачку Бадоян На-
талію Вачиківну, 26.08.1990 р.н., останнє відоме за-
реєстроване місце проживання (перебування:
Луганська обл., м. Свердловськ, по справі за позо-
вом Бадоян Л.М. про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщен-
ням, яке відбудеться 22.12.2016 року о 10.00 год.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Луганська, 30. У разі неявки справу буде роз-
глянуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Г. В. Булгакова

Лопатіна Владлена Валеріївна, Гаркавлюк Вадим Пет-
рович, Луцюк Любов Трохимівна, Залюбовський Анато-
лій Францович, Мельник Наталія Петрівна, Мельник Ігор
Петрович, Оганнісян Лідія Володимирівна, Шудляк На-
талія Петрівна, Зюськін Володимир Володимирович,
Крук Галина Арсентіївна, Лісков Віталій Степанович, Ліс-
кова Тетяна Олександрівна, Філоненко Руслан Петрович,
Чехомова Марія Олександрівна, Чехомов Леонід Пили-
пович, Волкова Альона Леонідівна, яка діє в своїх інте -
ресах та інтересах неповнолітнього Волкова Іллі
Олександровича, Сторожук Володимир Анатолійович ви-
кликаються до Хмельницького міськрайонного суду
(вул. Героїв Майдану, 54, поверх 4, кабінет 412) у судове
засідання на 21 грудня 2016 року о 09 годині 30 хвилин
як треті особи, які не заявляють самостійних вимог на
предмет спору, для судового розгляду цивільної справи
за позовом Ковалець І.М., Проскурівської О.Е., Нагаєв-
ської Ж.В., Корсун В.Г., Карвацької О.А., Даць С.В., Козак
Л.С., Березовського М.Г., Чуби Т.В., Зеленко Л.Д., Дерій
С.Г., Петрушенко Л.А., Юркова А.Д., Олійник І.А., Ле-
ськова О.В., Віт В.Я., Сердунь Л.І., Шевчук Г.А., Степанчук
І.В., Колесник Г.В., Михацької О.І., Дасиги В.М., Свири-
дихи Т.В., Тимуш О.В., Левицького М.М., Квіцень О.П.,
Медведчука С.В., Андрущенка П.В. до КВП ПМК-33, БТІ
виконавчого комітету Хмельницької міської ради,
Хмельницької ОДА, Державної реєстраційної служби
Хмельницького МРУЮ, третіх осіб: Фонду державного
майна регіонального відділення по Хмельницькій об-
ласті, Хмельницької обласної ради, Хмельницької мі-
ської ради, МКП «Хмельницьктеплокомуненерго», треті
особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет
спору: Мостова Р.Є., Лопатіна В.В., Гаркавлюк В.П.,
Луцюк Л.Т., Залюбовський А.Ф., Мельник Н.П., Мельник
І.П., Оганнісян Л.В., Шудляк Н.П., Зюськін В.В., Крук Г.А.,
Лісков B.C., Ліскова Т.О., Філоненко Р.П., Ярова Т.В.,
ТзОВ «ЖЕД ПМК 2015», Чехомова М.О., Чехомов Л.П.,
Волкова А.Л., яка діє в своїх інтересах та інтересах не-
повнолітнього Волкова І.О., Цукерник Т.І., Сторожук В.А.,
Суконнік Л.Ю., Стецюк А.І., Ругер О.Б., Мартинов Ю.П.,
Яровий Б.Д., Василюк Н.О., Лигуш М.І., Виноградова Г.С.,
Ярова А.А., Гаджук О.С., Філоненко Г.Л., Сердунь Р.Ф.,
Христиченко М.В., Капляр Н.М., Музика Т.С., Бабій Т.М.,
Рабченюк К.М., Сушицький Л.Б., Ліщук Н.М., Грищук І.С.,
Грищук В.В., Мельник Л.М., Селідець М.В., Мороз В.В.,
Юрчук В.Г., Грінкевич Г.В., Підфігурна С.В., Воловік Н.В.,
Шуст І.В., Грінкевич К.О., Лобода Ю.М., Кляйнер В.Г.,
Миронюк О.О., Столярський С.В., ХМР в особі Служби у
справах дітей про визнання недійсним договору купівлі-
продажу гуртожитку, визнання недійсним акту передачі
майна державного підприємства, визнання недійсним
права колективної власності на нерухоме майно, зо-
бов’язання скасувати його державну реєстрацію. У ви-
падку неявки третіх осіб судовий розгляд справи буде
проведено за їхньої відсутності на підставі наявних в ма-
теріалах справи доказів. В разі неможливості явки на
вказану дату за вказаною адресою треті особи зо-
бов’язані повідомити суд про причини неявки.

Суддя О. В. Козак

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Чайку
Анатолія Миколайовича як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/14572/16-ц за позо-
вом Чайка Олени Юхимівни до Чайки Анатолія
Миколайовича про розірвання шлюбу, що відбу-
деться 9 січня 2017 року о 10.00 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу № 2/243/4486/2016 за позовом Галавської Ірини Олек-
сандрівни до Галавського Олексія Володимировича, третя особа:
Відділ опіки та піклування Слов’янської міської ради, про на-
дання дозволу на виїзд дитини. Відповідач: Галавський Олексій
Володимирович, останнє відоме місце мешкання якого: м. Гор-
лівка, вул. Гагаріна, будинок 56, квартира 98, викликається до
суду на 16 грудня 2016 року о 13 годині 00 хвилин для участі в
розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Кота Ігоря Євгеновича в судове засідання як
відповідача у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«Приват Банк» до Кота Ігоря Євгеновича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 30 хв.
03.03.2017 р. у приміщенні суду за адресою: 
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Кота Ігоря Євгено-
вича справу буде розглянуто у його відсутність на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької об-
ласті (суддя Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. № 302) 18 січня 2017 року о 15 го-
дині 30 хвилин буде розглядатися цивільна справа за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Державний
Ощадний банк України» в особі філії - Донецьке обласне
управління AT «Ощадбанк» до Пацая Миколи Миколайо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. 

У судове засідання викликається відповідач Пацай
Микола Миколайович. У разі неявки відповідача справа
буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Хром’яка Василя Івановича в судове засі-
дання як відповідача у цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Хром’яка Василя Івановича
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16 год. 30 хв.
17.02.2017 р. у приміщенні суду за адресою: 
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідача Хром’яка Василя
Івановича справу буде розглянуто у його відсутність
на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Сколівський районний суд Львівської області ви-
кликає Василів Мар’яну Василівну в судове засі-
дання як відповідачку в цивільній справі за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приват Банк» до Василів Мар’яни Василівни
про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16 год. 00 хв.
27.01.2017 р. у приміщенні суду за адресою: 
м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8 Львівської області.

У випадку неявки відповідачки Василів Мар’яни
Василівни справу буде розглянуто у її відсутність на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Крота
Дмитра Олександровича (92200, Луганська область,
с. Ювілейне, кв-л Запорожченка, б. 4, кв. 5) по ци-
вільній справі №409/2683/16-ц за позовом ТОВ
«Порше Мобіліті» про стягнення заборгованості за
кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 19.12.2016 р. (ре-
зервна дата 23.12.2016 р.) о 14.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Відповідно до ст.ст. 74-76 ЦПК України, Примор-
ський районний суд м. Одеси (суддя Ільченко Н. А.)
викликає в судове засідання як відповідачку Саврас
Тамару Валентинівну по справі № 522/19808/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Саврас Тамари
Валентинівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 01.02.2017 року о
15.00 год. за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
каб. 224.

У випадку неявки в судове засідання зазначеної
особи, справа буде розглянута за її відсутності.

Апеляційний суд Житомирської області викликає в
судове засідання Сидоренка Дмитра Сергійовича як від-
повідача у цивільній справі № 22ц/776/2440/16 за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «ПриватБанк» до Сидоренка Дмитра Сергійовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Розгляд справи призначено на 15 грудня 2016 року о
09 год. 30 хв. та відбудеться за адресою: м. Житомир,
вул. С.Ріхтера, 24.

У разі неявки відповідача в судове засідання справу
буде розглянуто у його відсутність на підставі наявних у
ній доказів.

Суддя Л. В. Широкова

Гадяцький районний суд Полтавської області викли-
кає Васильєва Олега Олександровича (остання відома
адреса: м. Гадяч, вул. Тельмана, 123 Полтавської об-
ласті) як відповідача по цивільній справі за позовом Би-
рюкової Ольги Григорівни до Васильєва Олега
Олександровича про визнання договору дійсним та ви-
знання права власності на квартиру. Судове засідання
відбудеться 28 грудня 2016 року о 08 год. 30 хв. у при-
міщенні суду за адресою: вул. Лесі Українки, 6, м. Гадяч
Полтавської області. В разі неявки відповідача в судове
засідання та неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Киричок С. А.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Іван-
ченка Олександра Анатолійовича (92042, Луганська
обл., Лутугинський район, с. Круглик, вул. Шев-
ченка, б. 17) по справі №409/2672/16-ц за позовом
ТОВ «Порше-Мобіліті» про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 26.12.2016 р. (ре-
зервна дата 29.12.2016 р.) о 08.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

В провадженні Господарського суду міста Києва
знаходиться справа № 15/175-Б про банкрутство
Державного підприємства «Київський державний
завод «Буревісник» (ідентифікаційний код
14312358, адреса: 02081, м. Київ, вул. Здолбунів-
ська, 2). Розпорядником майна Лахненком Є.М. про-
водиться пошук орендаторів на майно боржника.

Серед майна, яке пропонується в оренду: вироб-
ничо-адміністративний корпус загальною площею
близько 36 тис.кв.м, приміщення столової (м. Київ,
вул. Здолбунівска, 2); база відпочинку «Дубрава»
(Житомирська область, Попільнянський район, 
с. Королівка, вул. Річна, 19); інші приміщення різної
площі та призначення.

Наявна каналізація та доступ до усіх енергетичних
і комунікаційних мереж.

Зацікавленим особам прохання надсилати свої
заяви, в якій зазначити повне найменування; код 
ЄДРПОУ; місцезнаходження; номер телефону та інші
засоби зв’язку; інформацію про бажану площу; ін-
формацію про цільове призначення; іншу інформа-
цію.

Заяви надсилати на адресу арбітражного керую-
чого Лахненка Є.М.: 03150, м. Київ, вул. Анрі Бар-
бюса, 13, офіс 6.

Додаткова інформація за тел.: (097) 097 00 70.

Біловодський районний суд Луганської області викликає
як відповідачку Кострову Аллу Володимирівну для участі в
цивільній справі за позовом Пилипенко Віри Михайлівни до
Кострової Алли Володимирівни, 3-тя особа - Служба у спра-
вах дітей Станично-Луганської РДА, про позбавлення бать-
ківських прав, яка відбудеться 19 грудня 2016 року об 11.00
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

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

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

Суддя В. А. Карягіна

Охтирський міськрайонний суд повідомляє, що
судове засідання по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «ПРИ-
ВАТБАНК» до Макаренко Валентини Олександрівни
про стягнення заборгованості, призначено на
29.12.2016 року об 11.00 годині в приміщенні суду
за адресою: м. Охтирка Сумської області, вул. Неза-
лежності, 7.

В судове засідання викликається відповідачка Ма-
каренко Валентина Олександрівна, 25.11.1959 р.н.

Суддя Сидоренко Р. В.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викликає
в судове засідання по справі за позовом Коломієць
Яніни Вікторівни до Черкаської міської ради, Маленко
Олени Петрівни про визнання рішення міської ради
частково недійсним, третя особа, яка не заявляє само-
стійних вимог на предмет спору, управління Держзем -
агентства у Черкаській області, як відповідачку
Маленко Олену Петрівну, яке відбудеться 28.12.2016
року об 11 год. 30 хв. у приміщенні Придніпровського
районного суду: м. Черкаси, вул. Гоголя, 316, каб. 319.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде розгля-
нута без участі відповідачки.

Суддя В. В. Шипович

Повістка про виклик
Підозрюваний Клінчаєв Арсен Степанович

05.12.1968 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133,
135 КПК України викликається о 10 год. 30 хв. 13, 16
та 20 грудня 2016 р. до начальника відділення ГСУ
СБ України Цуркана Я. О. у каб. 310 за адресою: 
м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел.: 044-255-52-
26), для проведення слідчих та процесуальних дій у
кримінальному провадженні № 22014000000000167
за ч. 3 ст. 109 та ст. 341 КК України.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що
судове засідання у справі за позовом Черняка Ігоря Ми-
колайовича до Бондаренко Людмили Миколаївни, третя
особа: КП «Печерська брама», про визначення порядку
користування квартирою, усунення перешкод у корис-
туванні майном та вселення та зобов’язання укласти до-
говори, призначено на 17 год. 15 хв. 14 грудня 2016 року
за адресою: 01010, м. Київ, пров. Хрестовий (головую-
чий суддя Писанець В. А.).

В разі неявки в судове засідання відповідача Яманді
Іллі Олександровича, справа буде розглянута за його
відсутності відповідно до ст. 169 ЦПК України.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача у справі № 408/6893/16-ц за
позовом ПАТ «МЕГА БАНК» про стягнення боргу
Пархоменка Сергія Миколайовича (місце реєстрації:
вул. Маяковського, 100, смт Станиця Луганська, Ста-
нично-Луганський р-н Луганської області).

Судове засідання відбудеться 26.12.2016 року о
09 годині 00 хвилин у приміщенні 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 В. А. Карягіна

Путивльський районний суд Сумської області викли-
кає як відповідача Медведєва Олексія Михайловича, ос-
таннє відоме місце реєстрації: проспект Іоанна
Путивльського (стара назва – вул. Кірова), буд. 12, кв.
115, м. Путивль, Сумська область, у цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства комерцій-
ний банк «Приватбанк» до Медведєва Олексія Михайло-
вича про стягнення заборгованості, призначену до
розгляду на 13 грудня 2016 року о 14.00 годині в залі
суду (Сумська область, м. Путивль, проспект Іоанна Пу-
тивльського, буд. 54).

В разі неявки в судове засідання справа буде розгля-
нута на підставі наявних в ній доказів.

Суддя Я. І. Данік

23.11.2016 року Валківський районний суд Харків-
ської області ухвалив заочне рішення по справі 
№ 615/1315/16-ц, яким частково задовольнив позов
Григорчук Тетяни Миколаївни до Сухової Яни Юрі-
ївни, Центру надання адміністративних послуг Вал-
ківської районної державної адміністрації Харківської
області про зняття з реєстрації.

Сухову Яну Юріївну, 04.10.1983 р.н., визнано
такою, що втратила право користування житловим
приміщенням за адресою: вул. Багодухівська (Кі-
рова), 103, кв. 2, м. Валки Харківської області.

Суддя О. В. Товстолужський

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-

сою: м Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на

14.12.2016 року о 09 год. 00 хв. Пісклову Олену

Олександрівну як відповідачку по справі за позовом

Довгасенка Костянтина Васильовича до Пісклової

Олени Олександрівни про стягнення коштів.

Відповідач викликається в судове засідання, у разі

її неявки справа розглядатиметься в її відсутність.

Суддя О. А. Савицький

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська,
розташований за адресою: 49044, м. Дніпропет-
ровськ, вул. Паторжинського, 18а, викликає Водо-
лазську (Корольову) Катерину Василівну у судове
засідання по цивільній справі за позовом Богуцького
Максима Віталійовича до Водолазської Катерини Ва-
силівни про відшкодування матеріальної шкоди, зав-
даної внаслідок дорожньо-транспортної пригоди,
яке призначене на 09.30 годину 19 грудня 2016 року
(суддя Демидова С. О.). У випадку неявки відпові-
дачки справу буде розглянуто у заочному порядку.

Апеляційний суд Хмельницької області повідомляє
Мацієвську Ларису Петрівну про те, що 20 грудня 2016
року о 09 год. 30 хв. в приміщенні суду за адресою: 
м. Хмельницький, майдан Незалежності, 1, буде розгля-
датися справа за апеляційною скаргою Публічного ак-
ціонерного товариства «Укрсоцбанк» на ухвалу
Городоцького районного суду Хмельницької області від
18 серпня 2016 року про залишення без розгляду позов-
ної заяви Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Мацієвської Лариси Петрівни про стягнення
заборгованості. При публікації оголошення про виклик
до суду, сторони вважаються повідомленими про час і
місце слухання справи.

Суддя Л. М. Грох

Заводський районний суд м. Миколаєва повторно 
викликає в судове засідання як відповідача Коржова 
Володимира Миколайовича в судове засідання за позо-
вом Юхно Любові Леонтіївни до Коржова Володимира
Миколайовича про визнання особи такою, що втратила
право на користування житловим приміщенням на
14.12.2016 р. о 16.30 год. в каб. 17 Заводського район-
ного суду м. Миколаєва, вул. Радісна, 3.

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

Суддя С. В. Щербина

Відповідач Подолінський Максим Вікторович, що мешкає
за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Зелін-
ського, 23, кв. 16, викликається для участі у розгляді справи
за позовом Подолінської Олени Юріївни до Подолінського
Максима Вікторовича, третя особа: Служба у справах дітей
Центральної районної адміністрації Маріупольської міської
ради про надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон
неповнолітньої дитини без згоди батька, на 13 грудня 2016
року о 10.00 годині в приміщенні суду за адресою: м. Ма-
ріуполь, пр-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

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

Суддя Васильченко О. Г.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 10 гРУДНЯ

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1     +6      +1    +6
Кіровоградська +1     +6      +1    +6
Полтавська 0     +5        0    +5
Дніпропетровська 0     +5        0    +5
Одеська +1     +6      +4    +9
Миколаївська +1     +6      +4    +9
Херсонська +1     +6      +4    +9
Запорізька +1     +6      +1    +6
Харківська 0     +5        0    +5
Донецька 0     +5        0    +5
Луганська 0     +5        0    +5
Крим +1     +6      +4    +9
Київ +4     +6      +4    +6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Ангели і коники 
закличуть добро
СВЯТО НАБЛИЖАЄТЬСЯ. Головну ялинку
країни прикрасить яворівська забавка

Українці виграли «золото» в міксті, 
обійшовши росіян

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

БІАТЛОН. Це сталося на
етапі Кубка IBU в німецькому
Ріднау: збірна України в складі
Анастасії Меркушиної та Ар-
тема Тищенка виборола золо-
ті нагороди в одиночному мік-
сті.  

Тренери кажуть, що най-
частіше перемога у якомусь

навіть незначному змаганні
здатна докорінно вплинути
на подальші виступи спорт -
смена на головних стартах.
Другий етап Кубка IBU в Рід-
нау важко назвати зовсім не-
значною подією, та, можли-
во, саме впевнена перемога
в одиночному міксті стане
відправною точкою в сезоні
не лише для Анастасії Мер-
кушиної та Артема Тищенка,

а й для всієї української 
команди.

Переможний заспів Настя,
яка повернулася на Кубок IBU,
аби набути впевненості, зада-
ла вже на першому етапі: вона
блискуче виграла з шістнад-
цятисекундною перевагою.
Не відставав і Артем Тищенко,
перегравши на вогневому ру-
бежі й на трасі досвідченого
Олексія Волкова.

На останньому колі рвати
жили вже не було сенсу, та
майже 22 секунди відриву від
росіян на фініші виглядають
цілком переконливо. Окремо
потрібно відзначити якісну
стрілянину наших спортсме-
нів: лише тричі за вісім рубе-
жів вони  використали запас-
ні патрони, повідомляє офі-
ційний сайт Федерації біа -
тлону.

На Миколаївщині вбили
червонокнижних
птахів

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

КРИМІНАЛ. Між селами Федорівка та Коблеве Березансько-
го району Миколаївської області невідомі влаштували засідки
на полі, де зупиняються білі лебеді, і по-звірячому вбили понад
20 птахів. Виявили жахливий факт активісти громадської орга-
нізації «ЕКО Березань». Як повідомив радник голови Березан-
ської районної ради Олексій Сидорчук, на момент прибуття ак-
тивістів злочинці швидко зникли з місця злочину, при цьому на-
магалися замести «криваві сліди», завантаживши в свої авто-
мобілі більшу частину трупів птахів. Повністю приховати сліди
злочину їм не дозволили небайдужі місцеві жителі, з якими вони
намагалися домовитися. Також на місце злочину прибула опе-
ративна група Березанського відділення поліції. Силами Націо-
нальної поліції розпочато слідство.

Екологи зазначили, що саме ця порода лебедів занесена до
Червоної книги України. Слідчим відділенням підрозділу поліції
розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 248 КК
України «Незаконне полювання», яка передбачає накладення
штрафних санкцій від ста до двохсот неоподатковуваних мініму-
мів доходів громадян, або громадські роботи на строк від ста шіст -
десяти до двохсот сорока годин, або обмеження волі на строк до
трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події, осіб,
причетних до відстрілу лебедів, та обсяг заподіяної шкоди. 

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

Уже понад чотири
століття таку іг-

рашку виготовляють із
дерева в Яворівському
районі, що на Львів-
щині. Народні умільці
Оксана Когут та Остап
Сойка із селища Івано-
Франкове захопилися нею
майже десять років тому. По-
ставили собі за мету свято до-
тримуватися автентичності,
традицій виготовлення та
розпису, а також активно їх
вивчати й популяризувати. 

Першим містом-країною,
де запрагли яворівською за-
бавкою прикрасити ялинку,
став Ватикан. Було це 2011
року. Примітно, що тоді ж й у
Львові звернули нарешті
увагу на іграшку, яку творять
лише за кількадесят кіломет-
рів від обласного центру. Тож
уже п’ять років поспіль за-
бавками з Яворівського райо-
ну можна помилуватися й на
головній ялинці Львівщини.
Тепер цей творчий тандем
виготовив і спакував до укра-
їнської столиці цікавий коло-
ритний вантаж, який має до-
дати настрою, радості, приєм-
ності всім, хто святкуватиме
Новорічні та Різдвяні свята
біля київської ялинки. 140
яворівських забавок з’яв-
ляться на ній. Будуть це пта-
хи, янголятка та верхівки. 

Процес творення такої іг-
рашки, за словами Оксани
Когут, тривалий. Спочатку
закуповують деревину, об-
робляють її, за лекалами від-
так вирізають, складають до-

купи й отримують потріб-
ний виріб. Сировиною слу-
гує липа. Звісно, все це за-
готовляння-різьблення —
справа чоловіча,
тобто пана Ос-
тапа. Потім пані
Оксана ці заго-
товки починає за-
мальовувати на-
жовто, а згодом
орнаментує іг-
рашку. Для роз-

пису вона викорис-
товує суто тради-

ційні рослинні моти-
ви: гілочки, квіточки.

О с н о в н і
барви, які

застосовує художниця, —
жовті, зелені, червоні. 

«Наша забавка  із цілкови-
то плоских деталей, профіль-
ного силуету, — додає Оксана
Когут. —  Іграшки на столич-
ну ялинку — наші авторські
роботи, ми якнайбільш досто-
вірно дотрималися давніх
традицій. Звичайний та ав-
тентичний також розпис у
трьох кольорах. Він дуже
стриманий. Коли художник
тривалий час малює, йому хо-
четься вносити щось нове, я ж
намагаюся не піддаватися цій
спокусі й ніколи не переход-
жу межі тих канонів,  що  за-
кладалися протягом століть».

Примітно, що яворівську
забавку почали розмальову-
вати наприкінці ХІХ — на по-
чатку ХХ століття. Аби їй на-
дати барвистості, народним
умільцям доводиться   витра-
тити чимало часу. Щоправда,
іграшки для головної ялинки
країни  замальовувати у жов-
тий колір Оксані Когут допо-
магали друзі. Спали лише по
кілька годин на добу, а  то
працювали й працювали. Тож
роботу вдалося  завершити за
два тижні. 

Утім, кияни та гості столиці
зможуть не лише помилува-
тися яворівськими забавками
на ялинці, а й навіть поката-
тися на них. Адже народні
майстри подбали ще й про ві-
сім великих конструкцій, які
виставлять на дитячому май-
данчику. Це будуть гойдалки:
коники, пташки, колиски. На
них, запевняє пані Оксана,
можуть гойдатися одразу на-
віть троє дорослих. 

Томаківський районний суд Дніпропетровської області повідомляє
про слухання цивільної справи № 195/1339/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Михальчук Світлани Віталіївни про стягнення забор-
гованості.

До суду на слухання справи викликається як відповідачка Михальчук
Світлана Віталіївна, відоме місце проживання: 53563, с. Вищетарасівка
Томаківського району Дніпропетровської області, вул. Леніна, 19. 

Слухання справи відбудеться 14 грудня 2016 року о 08.00 годині за
адресою: Томаківський районний суд, смт Томаківка, вул. Леніна, б. 28
Дніпропетровської області.

У випадку неявки відповідачки на зазначене місце та час, вищевка-
зана справа буде розглянута без вашої участі на підставі наявних у ній
доказів та буде винесене заочне рішення.

Голова суду Д. М. Скрипченко

ОГОЛОШЕННЯ

Оксана Когут та Остап Сойка виготовили для столиці 
140 іграшок і 8 гойдалок
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