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Застудились? Відчиняйте вікна!
ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД. Прогресивні лікарі й батьки підтримали ініціативу МОЗ 
щодо недоцільності лікування застуд у дітей багатьма препаратами 

Тетяна МОІСЕЄВА, 
«Урядовий кур’єр» 

«Наших б’ють, а ми осто-
ронь?... Публікація Мініс-

терством охорони здоров’я доку-
мента про незастосування пре-
паратів без доведеної ефектив-

ності під час лікування ГРВІ у ді-
тей викликала хвилю суперечок 
і навіть невдоволення як серед 
розгублених батьків, що звикли 
лікувати будь-які шмарклі в чад 
вражаючою кількістю ліків, так 
і серед лікарів, що вважать такі 
призначення єдино правильни-

ми. Однак у прогресивних укра-
їнців нарешті зажевріла надія, 
що МОЗ перейде від деклара-
цій до конструктивних кроків. І 
багато в чому від нас залежить, 
чи будуть кардинальні зміни, чи 
зрадофіли поховають ці почи-
нання», — так відреагував на іні-

ціативу МОЗ вінницький педі-
атр Сергій Макаров, запропону-
вавши на його підтримку флеш-
моб у Facebook під назвою «#без-
поліпрагмазії». Ініціативу про-
ти надмірного призначення лі-
ків підхопили прогресивні ліка-
рі й батьки, і діляться своїм до-

свідом лікування неускладнених 
ГРЗ у дітей без того, аби жме-
нями ковтати імуномодулятори, 
противірусні й антибіотики. Так, 
як лікують в усіх розви-
нених країнах, — час-
тим питтям, зволожен-
ням і провітрюванням. 

Прем’єр-міністр про розвиток внутрішнього 
виробництва й освоєння міжнародних ринків 
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Робота не повинна 
припинятися 

АНТИКОРУЦІЯ. Вашингтон, Брюссель і Оттава закликають 
Україну провести незалежну й достовірну перевірку електро-
нних декларацій високопосадовців. Про це йдеться у спільній 
заяві посольств США, Канади і Представництва Євросоюзу з 
нагоди Міжнародного дня боротьби з корупцією. 

У документі міститься заклик до офіційного Києва завершити 
процес формування Нацагентства з питань виявлення, розшуку 
та управління активами, отриманими від корупційних та інших зло-
чинів, щоб ця установа могла розпочати свою діяльність на почат-
ку 2017-го. Крім того, США, ЄС і Канада наголошують на важли-
вості завершити процес створення Держбюро розслідувань у про-
зорий спосіб, який би гарантував його незалежність. Також міжна-
родні партнери, повідомляє УНІАН, закликають уповноважені ор-
гани влади пришвидшити процес створення нової фінансової полі-
ції, яка відіграватиме вагому роль у боротьбі з корупцією.

США, ЄС та Канада вітають Україну з важливими здобутка-
ми, яких вона досягла у боротьбі проти корупції, та заохочують 
її далі рухатися шляхом амбітних реформ.
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

101,8% 
становив, за даними Держстату, 

індекс споживчих цін (індекс 
інфляції) у листопаді 2016 року 

порівняно з жовтнем  

«Треба 
відійти від сировинного 

типу економіки. Україна 
— не лісопильня. А країна, 
де повинні створювати 
конкурентний і якісний 

національний 
продукт».

Хто розкаже 
про країну

ДОКУМЕНТИ

Що ускладнює модернізацію 
багатоповерхівок на основі 
сучасних технічних 
досягнень в українських 
містах?

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання набуття права на провадження 
певних дій щодо здійснення господарської 
діяльності або видів господарської діяльності 
за декларативним принципом»

ЗАТИШОК У МОРОЗИ

НА ЧАСІ. У професійному середовищі обговорюють механізми 
контролю за наданням якісних екскурсійних послуг
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Додаток 7
до Ліцензійних умов 

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення 

                                                                                                                                    
(найменування виду робіт*) 

* Журнал ведеться для обліку робіт із спостерігання за системами протипожеж-
ного захисту.

** Зазначається окремо за кожним видом систем пожежогасіння (водяних, пінних,
газових, порошкових, аерозольних), пожежної сигналізації (адресної, неадресної),
протидимного захисту.

Додаток 8
до Ліцензійних умов 

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення 

                                                                                                                                                          
(найменування виду робіт*) 

* Журнал ведеться для обліку робіт з вогнезахисту (вогнезахисного просочування
глибокого чи поверхневого, вогнезахисного обробляння (фарбування, штукатурення,
обмотування, облицювання), вогнезахисного заповнення).

** Зазначається окремо за кожним видом конструкцій, виробів, матеріалів,
що оброблялися (колони, ферми, плити перекриття, кабелі, повітропроводи,
проходки, дерев’яні елементи горищних покриттів, завіси, декорації тощо).

Додаток 9
до Ліцензійних умов 

ЖУРНАЛ
обліку наданих послуг протипожежного призначення 

                                                                                                                                    
(найменування виду послуг) 

 
 

Поряд-
ковий 
номер 

Найменування 
та місцезна-
ходження 
об’ єкта, на 
якому 
виконувалися 
роботи 

Наймену-
вання 
замовника 
робіт 

Найменування 
та загальна 
площа 
поверхні 
конструкцій, 
виробів, 
матеріалів, що 
оброблялися** 

Найменування 
та кількість 
використаного 
вогнезахисного 
засобу** 

Дата та 
номер  
документа 
щодо 
виконання 
робіт 

При-
мітка 

 

 

Поряд-
ковий 
номер 

Найменування та 
місцезнаходження 
об’ єкта 

Найменування 
замовника 
послуги 

Дата та номер  
висновку щодо 
результатів оцінки 
протипожежного 
стану 

Примітка 

 

 
 

Поряд-
ковий 
номер 

Наймену-
вання та 
місцезнаход-
ження 
об’ єкта 

Дата на 
номер 
договору про 
здійснення 
спостерігання 

Тип пожежної 
автоматики, 
що передає 
тривожні 
сповіщення** 

Дата 
припинення  
спостерігання за 
системами 
протипожежного 
захисту об’ єкта 

Примітка 

 

Додаток 10
до Ліцензійних умов 

ЖУРНАЛ
обліку виконаних робіт протипожежного призначення 

                                                                                                                                                                         
(найменування виду робіт*) 

* Журнал ведеться для обліку робіт з технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові вогнегасники).

  
 

Порядковий 
номер 

Дата  
подання вогнегасників  для 
технічного обслуговування  

Найменування  
і місцезнаходження 
замовника робіт 

Дата  та номер  
договору про 
технічне 
обслуговування  

Тип первинного 
засобу пожежо- 
гасіння  

Кількість первинних 
засобів пожежо- 
гасіння, заводський 
номер (за наявності)  

Результати оцінки технічного 
стану вогнегасників, поданих 
для технічного обслуговування  

Перелік 
виконаних 
робіт  

Дата  та 
номер акта 
виконаних 
робіт  

Підпис замовника  
робіт, що отримав 
вогнегасники  

Примітка  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 листопада 2016 р. № 852

ПЕРЕЛІК 
послуг і робіт протипожежного призначення, 

що підлягають ліцензуванню
1. Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслугову-

вання) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових, порошкових, аерозоль-
них).

2. Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування)
систем пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією
людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень.

3. Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування)
систем протидимного захисту.

4. Спостерігання за системами протипожежного захисту.
5. Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння (водяні, водопінні,

порошкові, газові вогнегасники). 
6. Вогнезахист (вогнезахисне просочування глибоке чи поверхневе, вогнезахисне 

обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання), вогнезахисне
заповнення).

7. Оцінка (експертиза) протипожежного стану новоутворених підприємств та
об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин).

__________
Примітка. Ліцензуванню підлягають роботи з монтажу систем пожежогасіння  (водя-

них, пінних, газових, порошкових, аерозольних), систем пожежної сигналі-
зації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей, устатковання
для передачі тривожних сповіщень, систем протидимного захисту на об’єк-
тах будівництва IV і V категорій складності у разі відсутності ліцензії на про-
вадження господарської діяльності з будівництва об’єктів IV і V категорії
складності, виданої Держархбудінспекцією на такий вид робіт.  
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Токмацький районний суд Запорізької об-
ласті викликає в судове засідання Гнілиць-
кого Віталія Валерійовича, Гнілицьку Тетяну
Володимирівну як відповідачів у цивільній
справі №328/4066/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Правекс-Банк» до Гнілицького Віталія Вале-
рійовича, Гнілицької Тетяни Володимирівни
про стягнення боргу. Судове засідання відбу-
деться 13.12.2016 року о 13 годині 30 хвилин
у приміщенні Токмацького районного суду
Запорізької області за адресою: Запорізька
область, м. Токмак, вул. Володимирська,
буд. 28.

Суддя Курдюков В. М.

Старобільський районний суд Луганської об-
ласті викликає Мірнова Олександра Олексан-
дровича, який мешкає: Луганська область, 
м. Старобільськ, вул. Постишева, 49 як відпові-
дача, у судове засідання по цивільній справі №
431/5182/16-ц за позовом Мірнової О.М. до Мір-
нова О.О. про надання дозволу на виїзд дитини
за межі держави Україна без згоди та супроводу
батька, що відбудеться 15.12.2016 р. о 09.00 год.
в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а. У разі не-
явки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ч. 4 ст.
169 ЦПК України.

Суддя І.В. Кудрявцев

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,
м. Добропілля, Донецької області, вул. Радянська, буд. 39А) роз-
глядає позовну заяву ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» до Пасту-
хова Сергія Сергійовича, про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Відповідач Пастухов Сергій Сергійович, 06.09.1976 р.н., ос-
таннє місце реєстрації: Донецька область, м. Добропілля, вул.
Першотравнева, 59/207, викликається на 14.12.2016 року о 08.30
год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропо-
нується надати суду письмові пояснення та заперечення, а також
усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, не-
обхідно повідомити 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.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, Запо-
різька обл., смт Більмак, вул. Центральна, 26-а) розглядатиме ци-
вільну справу №319/1491/16-ц за позовом ПАТКБ «ПРАВЕКС-БАНК»
до Вертела Г.В., Вертела Г.О. про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором у сумі 82608,36 грн.  Відповідачі Вертела Геннадій
Васильович, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.., 
м. Сніжне, вул. Тургенєва, 41; Вертела Галина Олександрівна, останнє
відоме місце проживання: Донецька обл.., м. Сніжне, вул. Тургенєва,
41, викликаються до суду на 09 год. 00 хв. 15 грудня 2016 року;

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

Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти позову
та докази на їхнє підтвердження. У випадку неявки відповідачів в су-
дове засідання та неповідомлення суду про поважну причину неявки
позов буде розглянутий за їх відсутності за наявними у справі дока-
зами. 

Суддя Солодовніков Р.С.

На виконанні Відділу державної виконав-
чої служби Печерського районного управ-
ління юстиції у місті Києві знаходиться вико-
навче провадження № 49892943 за виконав-
чим листом Деснянського районного суду
міста Києва № 2-1635/15 від 04 череня 2015
року про стягнення з Багірова Едуарда Сади-
ховича (код 2509817991; дата народження -
18.09.1968 p.) на користь Сіренка В.Ф. мо-
ральної шкоди в розмірі 120000,00 грн. та
судового збору в розмірі 6000,00 грн.

Керуючись положеннями ЗУ «Про вико-
навче провадження», державний виконавець
викликає Багірова Е.С. з’явитися до ДВС
14.12.2016 року о 15 годині 00 хвилин за ад-
ресою: 01011, м. Київ, вул. Різницька. 11-Б,
каб. № 10.

Голосіївський районний суд м. Києва викли-
кає відповідачку Максимову Кристину Юріївну,
та третю особу — Бондаренко Оксану Олек-
сандрівну по цивільній справі за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Український
Бізнес Банк» в особі Уповноваженої особи
Фонду гарантування вкладів фізичних осіб до
Максимової Кристини Юріївни, третя особа -
Бондаренко Оксана Олександрівна, про звер-
нення стягнення на предмет іпотеки.

Судове засідання відбудеться в приміщенні
суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 - 13 грудня
2016 року об 11 год. 30 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання,
суд розглядатиме справу без участі відпові-
дачки.

Суддя А. В. Новак

Біловодський районний суд Луганської
області викликає як відповідача Шара-
фана Олександра Олександровича для
участі в цивільній справі за позовом Ша-
рафан Катерини яківни про розірвання
шлюбу, яка відбудеться 13 грудня 2016
року о 09.00 годині в приміщенні суду за
адресою: Луганська область, смт Біло-
водськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про
виклик сторін, вони вважаються повідом-
леними 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

Суддею Бердянського міськрайонного
суду Дністрян О.М. (за адресою: м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, б. 64, каб. 
№ 308) 14 грудня 2016 року о 09 годині
00 хвилин буде розглядатись справа за
позовом Кобзарь Андрія Миколайовича
до Симоненка Олександра Григоровича
про стягнення боргу. Суд викликає як від-
повідача Симоненка Олександра Григоро-
вича.

явка відповідача у справі обов’язкова.
У разі неявки справа буде розглянута за
його відсутності.

Суддя О. М. Дністрян

Сватівський районний суд Луганської
області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає Шнітова
Сергія Геннадійовича як відповідача в
судове засідання по цивільній справі 
№ 426/5410/16-ц за позовом Шнітової
Олександри Ерастівни до Шнітова Сергія
Геннадійовича про розірвання шлюбу,
що відбудеться 15 грудня 2016 року об
11.30 год.

У разі неявки на вказане судове засі-
дання, суд розглядатиме справу без ва-
шої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРяДЖЕННя

від 23 листопада 2016 р. № 864-р
Київ

Про проведення Міжнародного форуму 
«INNOVATION MARKET» та Міжнародного

східноєвропейського форуму 
«Інноваційна економіка та наука»

1. Підтримати пропозицію Міністерства економічного розвитку і торгівлі,
Міністерства освіти і науки та Національної академії наук щодо проведення
Міжнародного форуму «INNOVATION MARKET» та Міжнародного східноєв-
ропейського форуму «Інноваційна економіка та наука» (далі — форуми).

2. Взяти до відома, що:
Міжнародний форум «INNOVATION MARKET» буде проводитися в Україні

(м. Київ) щороку;
Міжнародний східноєвропейський форум «Інноваційна економіка та на-

ука» буде проводитися в Україні (м. Київ) один раз на два роки;
cпіворганізаторами форумів виступають: товариство з обмеженою від-

повідальністю «Міжнародний виставковий центр» (Україна, м. Київ), Мініс-
терство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство освіти і науки, На-
ціональна академія наук, Національний технічний університет України «Ки-
ївський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Національний тех-
нічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Комітет Po-
lska 3.0. (Польща, м. Місловіце), який діє на підставі угоди, укладеної з то-
вариством з обмеженою  відповідальністю «Міжнародний виставковий
центр» від 4 серпня 2016 р. щодо спільної підготовки та проведення фору-
мів.

Функції генерального розпорядника щодо підготовки та проведення фо-
румів виконує товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний
виставковий центр».

3. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення Міжна-
родного форуму  «INNOVATION MARKET» та Міжнародного східноєвропей-
ського форуму «Інноваційна економіка та наука» у складі згідно з додат-
ком.

4. Центральним органам виконавчої влади вжити заходів для сприяння
проведенню форумів та залучення до участі у форумах підприємств, уста-
нов та організацій, що належать до сфери їх управління.

5. Міністерству закордонних справ забезпечити:
сприяння оперативному оформленню віз для в’їзду в Україну іноземних

учасників і відвідувачів форумів;
інформування закордонних ділових кіл, міжнародних співтовариств та

громадських організацій про проведення форумів.
6. Державному комітетові телебачення і радіомовлення сприяти висвіт-

ленню засобами масової інформації заходів, пов’язаних з організацією та
проведенням форумів.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України  

від 23 листопада 2016 р. № 864-р

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення 

Міжнародного форуму «INNOVATION MARKET» та Міжнародного 
східноєвропейського форуму «Інноваційна економіка та наука»

БРОВЧЕНКО — заступник Міністра економічного розвитку
Юрій Петрович  і торгівлі, голова Оргкомітету
ВОЗНЮК — начальник відділу розвитку
Ірина Анатоліївна  високотехнологічних індустрій департаменту

розвитку інновацій та інтелектуальної 
власності Мінекономрозвитку

ГУБСЬКИй — начальник науково-координаційного
Юрій Іванович  управління Національної академії медичних 

наук, член-кореспондент Національної 
академії медичних наук 
(за згодою)

ДЮЖИЛОВА — директор державного підприємства
Наталія Олександрівна  «Український науково-дослідний 

і проектно-конструкторський інститут 
будівельних матеріалів та виробів» 
Мінрегіону (за згодою)

КАРНАУХ — директор департаменту стратегічної
Леся Аркадіївна  екологічної політики Мінприроди 

КОБЗИСТИй — начальник відділу організації наукового
Максим Олександрович  супроводу та трансферу інновацій 

департаменту науково-освітнього 
забезпечення та розвитку підприємництва 
на селі Мінагрополітики 

ЛОй — головний спеціаліст відділу з питань
Валентина Миколаївна  міжнародної діяльності та євроінтеграції МОЗ 
МИНКА — начальник науково-організаційного
Андрій Павлович  управління апарату президії Національної 

академії аграрних наук (за згодою)
НАУМОВЕЦЬ — перший віце-президент,
Антон Григорович  академік Національної академії наук 

(за згодою)
НОВАК — заступник директора департаменту
Ігор євгенійович  з питань проектування об’єктів будівництва, 

технічного регулювання та науково-
технічного розвитку — начальник відділу 
координації науково-технічних робіт 
Мінрегіону 

ОРЛЮК — директор Науково-дослідного інституту
Олена Павлівна  інтелектуальної власності Національної 

академії правових наук, доктор юридичних 
наук, професор, член-кореспондент 
Національної академії правових наук 
(за згодою)

ПЕТРИЧЕНКО — заступник начальника лікувально-
Олександр організаційного управління Національної
Олександрович  академії медичних наук, доктор медичних 

наук (за згодою)
СТЕФАНОВИЧ — директор департаменту науково-
Андрій Миколайович освітнього забезпечення та розвитку 

підприємництва на селі Мінагрополітики 
ТКАЧЕНКО — генеральний директор товариства
Анатолій Вікторович   з обмеженою відповідальністю 

«Міжнародний виставковий центр» 
(за згодою)

ЧАйКА — начальник відділу трансферу технологій
Дар’я Юріївна  департаменту інноваційної діяльності 

та трансферу технологій МОН 



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

Підозрюваний(на)

Відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликає на 14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016 у період
часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету № 511 слідчого управління  прокуратури Донецької області до
слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є.А., за адресою: Донецька область, м.  Маріуполь, вул.
Університетська, 6 для допиту, вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших
слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 22015050000000039 від 19.01.2015 за ст. 258-3  ч. 1 КК України.

Відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликає на 14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016 у період
часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету № 511 слідчого управління  прокуратури Донецької області до
слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є.А., за адресою: Донецька область, м.  Маріуполь, вул.
Університетська, 6, для допиту, вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших
слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 22016050000000003 від 06.01.2016 за ст. 258-3  ч. 1 КК України.

Відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликає на 14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016 у період
часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету № 511 слідчого управління  прокуратури Донецької області до
слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є.А., за адресою: Донецька область, м.  Маріуполь, вул.
Університетська, 6, для допиту, вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших
слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 42016050000000653 від 25.07.2016 за ст. 258-3  ч. 1 КК України.

Відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликає на 14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016 у період
часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету № 511 слідчого управління  прокуратури Донецької області до
слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є.А., за адресою: Донецька область, м.  Маріуполь, вул.
Університетська, 6, для допиту, вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших
слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 42016050000000651 від 25.07.2016 за ст. 258-3  ч. 1 КК України.

Відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликає на 14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016 у період
часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету № 511 слідчого управління  прокуратури Донецької області до
слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є.А., за адресою: Донецька область, м.  Маріуполь, вул.
Університетська, 6, для допиту, вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших
слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 42016050000000669 від 27.07.2016 за ст. 258-3  ч. 1 КК України.

Відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликає на 14.12.2016, 15.12.2016, 16.12.2016 у період
часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету № 511 слідчого управління  прокуратури Донецької області до
слідчого в особливо важливих справах Шпорта Є.А., за адресою: Донецька область, м.  Маріуполь, вул.
Університетська, 6, для допиту, вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших
слідчих дій у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудового розслідування за
№ 42016050000000650 від 25.07.2016 за ст. 258-3  ч. 1 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або  судового рішення ;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом  тривалого часу внаслідок  відрядження, подорожі

тощо);
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров'я у зв'язку з лікуванням або вагітністю

за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад;
6) смерть близьких родичів, членів сім'ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю;
7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з’явлення особи на виклик.

Стаття 139 Наслідки неприбуття на виклик
1) Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, який був у встанов-

леному цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки
про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з'явився без поважних причин або не по-
відомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до
0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5
до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2) У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного, обвинуваченого, свідка
може бути застосовано привід.

3) За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, встановлену законом.
{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від 23.02.2014}
4) Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (непри-

буття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошен-
няйого  у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального
досудового розслідування чи спеціального досудового провадження.

 

Кіріяк Іван Миколайович 10.09.1974 Донецька область, м. Макіївка, м-н Зелений, б. 57, кв. 40 
 

 

Безрученко Юлія Олександрівна 12.09.1977 Донецька область, м. Макіївка, вул. Генерала Данилова, б. 36, кв. 15 
 

 

Резникова Лілія Володимирівна 25.07.1958 Донецька область, м. Донецьк, вул. Арістова, б. 1 
 

 

Єрьомін Дмитро Олександрович 15.06.1975 Донецька область, м. Макіївка, 48-й квартал, б. 1, кв. 3 
 

 

Стратейчук Людмила Зіновіївна 11.04.1962 Донецька область, м. Донецьк, вул. Артема, б. 167, кв. 13 
 

 

Клешньов Олександр Іванович 14.11.1958 Донецька область, м. Горлівка,  пр. Леніна, буд. 233 
Попшой Марина Олександрівна 07.04.1969 Донецька область, м. Донецьк, вул. Собінова, б. 160, кв. 16   
Тараньова Валерія Сергіївна 31.05.1969 Донецька область, м. Донецьк, вул. Челюскінців, буд. 184, кв. 38   
Яманко Валентина Григорівна 03.04.1972 Донецька область, м. Донецьк, вул. Кірова, буд. 7/7 
Федько Григорій Миколайович 15.07.1962 Донецька область, вул. Велетня, буд. 45, кв. 52 
Устіменко Петро Петрович 12.12.1980 Донецька область, с. Безіменне, вул. Пушкіна, б. 10 
Ткаченко Вадим Євгенович 13.04.1983 Донецька область, м. Донецьк, вул. Максима Горького, б. 152, кв. 16 
Скрипник Анатолій Іванович 10.04.1979 Донецька область, м. Донецьк, вул. Арктики, б. 10, кв. 66 
Рядно Наталія Сергіївна 03.01.1980 Донецька область, м. Горлівка, вул. Горького, буд. 37 «А», кв. 44 
Одєгов Ігор Олександрович 19.01.1956 Донецька область, м. Донецьк, вул. Вишеградського, б. 14, кв. 14 
Мігда В'ячеслав Павлович 04.07.1979 Донецька область, м. Донецьк, вул. Островського, б. 26, кв. 61 
Леонов Станіслав Юрійович 21.10.1958 Донецька область, м. Донецьк, вул. Кутаїська, б. 28 
Князєв Костянтин 
Володимирович 21.03.1979 Донецька область, м. Амвросіївка, вул. Інтернаціональна, б. 1, кв. 27 

Каракай Ольга Вікторівна 06.08.1970 Донецька область, м. Єнакієве, вул. Берегового, б. 3, кв. 39 
Гревцова Вікторія Олексіївна 02.09.1985 Донецька область, м. Макіївка, вул. Міжнародна, б. 89 
Гармаш Олена Валентинівна 13.07.1977 Донецька область, м. Моспіне, вул. Молодіжна, б. 16, кв. 2 
Трусова Наталія Вікторовна 25.01.1966 Донецька область, м. Донецьк, вул. Листопрокатників, б. 17, кв. 43   
Башкірова Світлана Іванівна 26.04.1964 Донецька область, м. Торез, п/у Пролетарський, б. 36 «А»   
Палатова Марина 
Володимирівна 15.04.1985 Донецька область, м. Донецьк, вул. Куйбишева, б. 202, кв. 151   

Скічко Олена Вікторівна 24.10.1978 Донецька область, м. Макіївка, мкр-н Магістральний, б. 10, кв. 32 
Стіба Ганна Сергіївна 22.04.1988 Донецька область, м. Донецьк, вул. Щетиніна, буд. 39   
Харахулах Олена Вікторовна 17.10.1978 Донецька область, с. Роздольне, вул. Чапаєва, б. 4 
Палкіна Марія Геннадіївна 06.07.1982 Донецька область, м. Комсомольське,вул. Горького, буд. 37 «А», кв. 44 
Ревін Ігор Володимирович 23.09.1961 Донецька область, м. Донецьк, вул. Політбойців, б. 3 «А», кв. 121 
Степаненко Вікторія Борисівна 03.06.1988 Донецька область, м. Донецьк, вул. Жовтня, буд. 20-«А», кв. 8 
Володько Михайло Іванович 02.01.1954 Донецька область, м. Донецьк, вул. Дніпродзержинська, б. 4, кв. 6 
Лебедєнко Світлана 
Володимирівна 24.08.1980 Донецька область, м. Донецьк, вул. 50-років СРСР, б. 143 «А» 

Семенова Тетяна Вікторівна 22.10.1983 Донецька область, м. Макіївка,вул. Міжнародна, буд. 40, кв. 12 
Зємцова Тетяна Анатоліївна 28.12.1978 Донецька область, м. Макіївка,вул. Депутатська, буд. 102 
Максимова Наталія Миколаївна 26.01.1981 Донецька область, м. Макіївка-19, вул. Шкірятова, буд. 88 

 

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Парецький Олександр Олександро-

вич, 02.06.1985 року народження, зареєстрований за
адресою: Донецька область, м. Макіївка, мкр-н Зе-
лений, буд. 66, кв. 61, на підставі ст. ст. 297-5, 133,
135 КПК України, вам необхідно з’явитися 14 грудня
2016 року, 15 грудня 2016 року та 16 грудня 2016
року, до каб. 7 СВ УСБУ в Донецькій області до слід-
чого Заїки Вадима Васильовича за адресою: До-
нецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд.
77, для проведення слідчих (процесуальних) дій за
вашою участю у кримінальному провадженні 
№ 12015050000000458 за ч. 1 ст.258-3 КК України.

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає Солдаткіну Тетяну Вікторівну, 11.07.1966 р.н., Га-
лянт Валерія Івановича, 10.03.1949 р.н., Галянт Римму
Федорівну, 19.09.1946 р.н., Терещенка Дмитра Івано-
вича, 07.07.1971 р.н., Терещенко Тетяну Анатоліївну,
26.11.1972 р.н., в судове засідання, яке призначене на 14
годин 30 хвилин 15 грудня 2016 року, для розгляду ци-
вільної справи № 319/1383/16-ц за позовом ПАТ «Дер-
жавний Ощадний банк України» в особі філії – Донецьке
обласне управління AT «Ощадбанк» до Солдаткіної Те-
тяни Вікторівни, Галянт Валерія Івановича, Галянт Римми
Федорівни, Терещенка Дмитра Івановича та Терещенко
Тетяни Анатоліївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, яке відбудеться за адресою: вул.
Центральна, 26-а, смт Більмак Більмацького району, За-
порізької області.

Суддя Горбачов Ю.М.

Красилівський районний суд Хмельницької об-

ласті повідомляє: 14.12.2016 року о 09 годині 00

хвилин відбудеться розгляд справи за позовом Гав-

рилюка Івана Івановича до Кравчука Сергія Анатолі-

йовича про стягнення матеріальної і моральної

шкоди.

Явка відповідача обов’язкова. У разі неявки

справу буде розглянуто у відсутності відповідача.

Суддя Л.М. Боголюбова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Єфремова Сергія Анатолійовича (Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Ювілейна, 35) по
цивільній справі № 428/8934/16-ц за позовом Рудневської
Наталії Володимирівни до Єфремова Сергія Анатолійовича
про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої ди-
тини, надання дозволу на виготовлення проїзного доку-
мента та виїзд дитини за межі України без згоди батька,
яке відбудеться 12 січня 2017 року о 08.50 год. у примі-
щенні суду за адресою: Луганська область, м. Сєвєродо-
нецьк, 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

Чернівецький районний суд Вінницької області
(вул. Леніна, 20, с.Мазурівка Чернівецького району
Вінницької області) викликає як відповідача Наза-
рова Рустама Сафаровича у цивільній справі 
№ 150/607/16-ц (головуючий суддя Кушнір Б.Б.) за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Назарова Рустама
Сафаровича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину
30 хвилин 14 грудня 2016 року за вищевказаною ад-
ресою. В разі неявки до суду справу може бути роз-
глянуто у його відсутність на підставі наявних у
справі доказів.

Суддя Кушнір Б.Б.

Коваль Максим Юрійович, останнє відоме місце про-
живання: 02081, м. Київ, вул. Здолбунівська, буд. 3-Б,
кв. 43, необхідно з’явитися 14 грудня 2016 р. о 12 год.
30 хв. до Дарницького районного суду м. Києва (м. Київ,
вул. Кошиця, 5-а, зал № 209), для участі в судовому за-
сіданні по цивільній справі за позовом Товариства з до-
датковою відповідальністю «Експрес Страхування» до
Коваля Максима Юрійовича про відшкодування шкоди.

У разі неявки до суду, справу буде розглянуто по суті
за наявними у справі матеріалами у вашу відсутність в
порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК України.

У випадку неявки відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини своєї неявки.

Суддя Н.О. Кириченко

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідачку по справі №
409/1615/16-ц за позовом ПАТ КБ «Експобанк» до Тіль-
ченко Валентини Вікторівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 19.12.2016 року о 15.00
год. (резервна дата на 03.01.2017 року о 15.00 год.) в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2.

Викликається як відповідачка Тільченко Валентина Вік-
торівна, останнє місце реєстрації: Луганська область, Лу-
тугинський район, смт Юр’ївка, вул. Свердлова, буд. 10.

У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Максименко О.Ю.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської об-
ласті викликає в судове засідання Сичевську Ольгу
Дмитрівну, 25.08.1973 року народження, мешканку: с.
Жабче, Коростенського району, Житомирської області,
вул. Зарічна, 25 як відповідача в цивільній справі за по-
зовом ПАТ АБ «Експресбанк» до неї про стягнення за-
боргованості.

Розгляд справи відбудеться 11 січня 2017 року о 14
годині в залі судових засідань № 3 Коростенського
міськрайонного суду. У разі неявки відповідача або не-
повідомлення про причини неявки справа буде  розгля-
нута у відсутність відповідача на підставі наявних
доказів.

Суддя Коваленко В.П.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської
області викликає у судове засідання як відповідача
Фамілярську Ренату Олександрівну з розгляду ци-
вільної справи 274/3157/15-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватБанк» до Рильського Василя Івановича, Фаміляр-
ської Оксани Олександрівни, Фамілярської Ренати
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Бер-
дичівського міськрайонного суду Житомирської
області, що за адресою: Житомирська обл., м. Бер-
дичів, вул. Житомирська, 30-А, о 10.30 год.
26.12.2016 р.

У разі неявки у судове засідання відповідача Фа-
мілярської Ренати Олександрівни судовий розгляд
буде проведено у її відсутності.

Суддя І.Ю. Хуторна

Старобільський районний суд Луганської області
викликає Попова Олександра Павловича, проживаю-
чого за адресою: вул. Будьонного 71-а, м. Красний
Луч Луганської області як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі №431/5113/16-ц; провад-
ження 2/431/1607/16р. за позовом Попової Ольги
Вікторівни до Попова Олександра Павловича про на-
дання дозволу дитині на тимчасові неодноразові по-
їздки за межі України без згоди батька, яке
відбудеться 12 грудня 2016 року о 09.40 годині в
приміщенні суду за адресою: Луганська область, м.
Старобільськ, вул. Миру, 38- «а».

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

Суддя О. В. Ткач

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідача Котову
Юлію Вікторівну по цивільній справі № 190/1942/16-ц
провадження № 2/190/783/16 за позовною заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційного банку
«ПриватБанк» до Котової Юлії Вікторівни про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться 14 грудня
2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні П’ятихатського
районного суду Дніпропетровської області за адресою:
52100, Дніпропетровська область, м. П’ятихатки, вул.
Шевченка, 114, зал судових засідань № 1 під головуван-
ням судді Семенникова О.Ю. Явка до суду обов’язкова.
Роз’яснюємо, що відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з
опублікуванням оголошення про виклик відповідач вва-
жається повідомленим про час та місце розгляду справи,
і в разі неявки відповідача в судове засідання справа
буде розглянута за наявними матеріалами за її відсут-
ності.

Суддя О.Ю. Семенников

Теплодарський міський суд Одеської області викли-
кає до суду як відповідача Клементьєва Ігоря Мико-
лайовича, останнє відоме місце проживання: м.
Теплодар, Одеської області, вул. Польова, буд. 248, кв.
68, по цивільній справі № 516/205/16-ц за позовом На-
тальского Романа Олександровича до Клементьєва
Ігоря Миколайовича, про усунення перешкод у корис-
туванні житловим приміщенням, розгляд якої відбу-
деться 19 грудня 2016 року об 11.00 годині за
адресою: м. Теплодар, Одеської обл., вул. Кому-
нальна, 3 (суддя Шумейко М.Т.).

Теплодарський міський суд пропонує відповідачу
Клементьєву Ігорю Миколайовичу подати заперечення
на позов та докази, якими обґрунтовуються запере-
чення.

У разі неявки в судове засідання справа може бути
розглянута за відсутності відповідача Клементьєва І.М.

Суддя М.Т. Шумейко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004,
м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») роз-
глядає позовну заяву ТОВ «ДТЕК Добропіллявугілля» до Сорокіна
Віталія Сергійовича про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

Відповідач Сорокін Віталій Сергійович, 23.05.1977 р.н., останнє
місце реєстрації: Донецька область, м. Добропілля, вул. Першот-
равнева, 59А/45, викликається на 14.12.2016 року о 08.40 год. до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, необ-
хідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде роз-
глянуто у його відсутність на підставі наявних у ній даних чи
доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Яготинський районний суд Київської області
викликає Мостового Миколу Миколайовича, 24
квітня 1965 року народження як відповідача в
судове засідання по цивільній справі 
№ 382/1657/16-ц за позовом публічного акціо-
нерного товариства «Акцент-Банк» про стяг-
нення боргу за кредитним договором, яке
відбудеться 13 грудня 2016 року о 15 годині 00
хвилин в приміщенні суду за адресою: м. Яго-
тин, вул. Незалежності, 67.

У разі неявки відповідача в судове засідання
суд розглядатиме справу без участі відповідача
на підставі наявних у справі доказів, відповідно
до ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Литвин Л.І.
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Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє,
що 01.03.2017 року о 09 год. 30 хв. буде розглядатись
цивільна справа за позовом Сімонової М.О. до Тимчука
В.О., Карандашова Я.О. про визнання недійсним дого-
вору купівлі-продажу.

Карандашов Ярослав Олександрович останнє відоме
місце проживання: вул. Леніна, 63, кв. 26, м. Путивель,
Сумська обл., викликається в судове засідання як від-
повідач. У випадку неявки в судове засідання позов буде
розглянуто за його відсутності на підставі матеріалів
справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська 31, каб.
308.

Суддя Н.Г. Притула

Городенківський районний суд Івано-Франківської об-
ласті повідомляє Іванчука Василя Івановича, 01.04.1972
року народження, останнє місце проживання: с. Вільхівці
Городенківського району Івано-Франківської області, що
він як відповідач, викликається в судове засідання на
21.12.2016 року о 13 год. 00 хв. по справі № 342/1081/16-ц
за позовом ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

З опублікуванням оголошення Іванчук В.І. вважається
належним чином повідомленим про час і місце розгляду
справи. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу
буде розглянуто за відсутності відповідача.

Адреса суду: м. Городенка, вул. Героїв Євромайдану, 7,
Івано-Франківська область.

Суддя Федів Л.М.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,

м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне про-

вадження № 1-кп/225/159/2016 за обвинуваченням Дікого

Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Об-

винувачений по справі Дікий О.О. (зареєстрований за ад-

ресою: м. Макіївка, вул. Кронштадтська, 73/23),

викликається на 12.01.2017 року на 13.00 год. до суду, каб.

№ 7, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя В.В. Андреєв

Сєвєродонецький міський суд Луганської області пові-

домляє, що ухвалено заочне рішення по цивільній справі

за позовом ПАТ «Альфа-Банк» м. Київ про стягнення за-

боргованості за кредитним договором, стягнення судового

збору:

18 листопада 2016 року справа № 428/10434/16-ц за по-

зовом до Паламарчука Ігоря Володимировича.

Суддя І.О. Юзефович

Кілійський районний суд Одеської області (м. Кілія, Кі-
лійського району, Одеської області, вул. Миру, 19) пові-
домляє Радіонову Анну Іванівну, що розгляд цивільної
справи № 502/2344/16ц за позовом Левченка Сергія Гри-
горовича до Радіонової Анни Іванівни про стягнення суми
сплачених коштів та компенсації вартості поліпшень, при-
значений на 18 січня 2017 року на 09.00 год. В разі неявки
в судове засідання без поважних причин відповідача, Ра-
діонової Анни Іванівни, справа буде розглянута за її відсут-
ності. З опублікуванням оголошення про виклик,
відповідач вважається повідомленим про чаc та місце роз-
гляду справи.

Суддя О.Г. Тюмін

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Воронову Галину Романівну (Луган-
ська область, м. Кадіївка, вул. Курська, 7) по цивільній
справі № 428/2833/16-ц за позовом Воронова Сергія Олек-
сандровича до Воронової Галини Романівни про розір-
вання шлюбу, у судове засідання, яке відбудеться 28
грудня 2016 року о 08.20 год. у приміщенні суду за адре-
сою: 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

Сєвєродонецький міський суд Луганської області пові-
домляє Крупинську Оксану Юріївну та Муравель Володи-
мира Федоровича, мешканців міста Кадіївки (Стаханова)
Луганської області, про ухвалення заочного рішення від 11
березня 2016 року по справі № 428/315/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства «Універсал Банк» 
м. Київ до Крупинської Оксани Юріївни, Муравель Воло-
димира Федоровича про солідарне стягнений заборгова-
ності за кредитним договором.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його
ухвалив, за письмовою заявою відповідача, яку може бути
подано протягом десяти днів і дня отримання його копії.

Суддя І.О. Юзефович

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м.
Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за
позовом Костюк С.В. до Чупріна В.А. про дозвіл на тимчасовий
виїзд за кордон та зону АТО неповнолітньої дитини без згоди
батька до досягнення дитиною повноліття.

Відповідач по справі: Чупрін Валентин Анатолійович,
21.05.1971 року народження, місце реєстрації: 83061, м. До-
нецьк, Петровський район, вул. Раціоналізаторів, буд. 5, кв. 1.

Справу призначено до розгляду на 15.00 годину 21 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 роз-
глянута у його відсутність.

Суддя Дочинець С.І.
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Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що в провадженні суду розглядається
цивільна справа №363/3565/16-ц за позовом Вишго-
родського районного комунального підприємства
«Вишгородтепломережа» до Лютої Лілії Зіновіївни
про стягнення заборгованості за опалення.

Судове засідання відбудеться 19 грудня 2016 року
о 09 годині 10 хвилин за адресою: Київська область,
м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

У разі неявки відповідачки Лютої Л.З. без поваж-
них причин справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя М. Б. Баличева

Вишгородський районний суд Київської області пові-
домляє, що в провадженні суду розглядається цивільна
справа №363/3566/16-ц за позовом Вишгородського
районного комунального підприємства «Вишгородтеп-
ломережа» до Карпенка Олександра Анатолійовича про
стягнення заборгованості за опалення.

Судове засідання відбудеться 19 грудня 2016 року о
09 годині 00 хвилин за адресою: Київська область, 
м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17

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

Суддя М. Б. Баличева

ПОВІСТКА  ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
про здійснення спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Гуреєв Олександр Васильович,
13.07.1960 року народження, проживаючий за адресою:
Луганська обл., Краснодонський р-н, с. Новоолексан-
дрівка, вул. Акіменко, 25, на підставі ст.ст.133, 135, 297-5
КПК України, Вам необхідно з’явитися 15.12.2016 року о
10 год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ у Дніпропетров-
ській області (м. Дніпро, вул.Святослава Хороброго, 23,
контактний телефон слідчого: (056) 791-99-89) слідчого
Вдовіна І.О. для допиту Вас як підозрюваного та ознайом-
лення з матеріалами кримінального провадження
№ 42014160690000022 від 14.06.2014 року за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258
КК України.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
про здійснення спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваний Плотницький Ігор Венедіктович,

24.06.1964 року народження, проживаючий за адресою:
м. Луганськ, вул. Шевченка, 4/69, на підставі ст.ст.133,
135, 297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися
15.12.2016 року о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ
у Дніпропетровській області (м. Дніпро, вул.Святослава
Хороброго, 23, контактний телефон слідчого: (056) 791-
99-89) слідчого Вдовіна І.О. для допиту Вас як підозрюва-
ного та ознайомлення з матеріалами кримінального
провадження № 42014160690000022 від 14.06.2014 року
за ознаками кримінального правопорушення, передбаче-
ного ч.3 ст.258 КК України. 

ПОВІСТКА  ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
про здійснення спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Патрушев Андрій Олександрович,
08.12.1967 року народження, проживаючого за адресою:
м. Луганськ, діл. Цупова, 1/31, на підставі ст.ст.133, 135,
297-5 КПК України, Вам необхідно з’явитися 15.12.2016
року о 10 год. 00 хв. до слідчого відділу УСБУ у Дніпропет-
ровській області (м. Дніпро, вул. Святослава Хороброго,
23, контактний телефон слідчого: (056) 791-99-89) слід-
чого Вдовіна І.О. для допиту Вас як підозрюваного та оз-
найомлення з матеріалами кримінального провадження
№ 42014160690000022 від 14.06.2014 року за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.258
КК України. 

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що
слухання справи №686/22941/16-ц за позовом
Хмельницької ощадної кредитної спілки до Фурмана
Є.А., Замриги Ю.В., Янківського В.В. про стягнення
заборгованості, відбудеться 21 грудня 2016 року о
09 год. 30 хв. у приміщенні Хмельницького міськ-
районного суду по вул. Кам’янецькій, 117, каб. 1.

Явка Фурмана Євгена Адамовича, Замриги Юрія
Володимировича в судове засідання обов’язкова.

Суддя О. Л. Заворотна

Вишгородський районний суд Київської області пові-
домляє, що в провадженні суду розглядається цивільна
справа №363/3214/16-ц за позовом Вишгородського
районного комунального підприємства «Вишгородтеп-
ломережа» до Попова Олега Володимировича про стяг-
нення заборгованості за опалення.

Судове засідання відбудеться 19 грудня 2016 року о
09 годині 40 хвилин за адресою: Київська область, 
м. Вишгород, вул. Кургузова, 7, кабінет № 17.

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

Суддя М. Б. Баличева

Дарницький районний суд м. Києва викликає Яшар
Бариш, 04.11.1978 року народження, за відомостями ад-
ресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС у м. Києві та Ки-
ївській області зареєстрованим не значиться, як
відповідача в судове засідання по справі за позовом
Яшар Світлани Василівни до Яшар Бариш про розірвання
шлюбу та стягнення аліментів, яке відбудеться під голо-
вуванням судді Лужецької О.Р. 20 грудня 2016 року о 09
год. 45 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-А, зал.
103.

З опублікуванням оголошення, відповідач Яшар
Бариш вважається  повідомленим про місце, дату та час
судового розгляду справи.

Суддя О. Р. Лужецька

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова викли-
кає Покандюка Олександра Миколайовича як відпові-
дача на судове засідання по цивільній справі за позовом
Максимець Арини Володимирівни до Покандюка Олек-
сандра Миколайовича, третя особа  Управління служб у
справах дітей Департамент праці та соціальної політики
Харківської міської ради, про позбавлення батьківських
прав, яке відбудеться 16.12.2016 р. о 15.30 у приміщенні
суду в кабінеті № 10-11. У разі неявки відповідача до
суду в зазначений день і час без поважних причин, або
у разі неповідомлення суду про причини неявки, справу
буде розглянуто за відсутності відповідача на підставі
наявних у справі доказів. 

Суддя М.І. Маслов

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Жу-
рила Віктора Олександровича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/14524/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства
«Укрсоцбанк» до Журила Віктора Олександровича
про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром, що відбудеться 9 січня 2017 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 Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34. викликає Єр-
шова Юрія Євгеновича, 11.10.1968 р.н. як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/8131/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до Єр-
шова Юрія Євгеновича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 17 січня 2017 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 Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Зозулю Ірину Володи-
мирівну, 14.03.1961 р.н., як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/8018/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Приватбанк» до Зозулі Ірини Володимирівни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 12 січня 2017
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

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Фотіні Світлану Мико-
лаївну, 19.11.1958 р.н. як відповідачку в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/5751/15-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Приватбанк» до Фотіні Світлани Миколаївни про
стягнення заборгованості, що відбудеться 12 січня 2017
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 Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Лазора Ігоря Валерійо-
вича, 24.05.1986 р.н., як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/7149/15-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства Комерційного банку «При-
ватбанк» до Лазора Ігоря Валерійовича про стягнення
заборгованості, що відбудеться 11 січня 2017 року о
10.30 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

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Петрушевську Ірину Во-
лодимирівну, 30.10.1962 р.н. як відповідачку в судове
засідання по цивільній справі № 426/5295/15-ц за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційного
банку «Приватбанк» до Петрушевської Ірини Володими-
рівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 12
січня 2017 року об 11.00 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

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської об-
ласті повідомляє, що 13 січня 2017 року о 09.00 год. при-
значено до розгляду цивільну справу за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Дружикіної Наталії Олексіївни про стяг-
нення заборгованості.

Дружикіна Наталія Олексіївна викликається в судове за-
сідання як відповідачка. Явка до суду обов’язкова. В разі
неявки до суду справа буде розглянута у відсутність від-
повідачки.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачка
вважається повідомленою про час і місце розгляду справи.

Адреса суду: вул. Гагаріна, 61/4, м. Корсунь-Шевченків-
ський Черкаської області.

Суддя Свитка С. Л.

Сватівський районний суд Луганської області по-

відомляє, що 19.04.2016 року ухвалено заочне рі-

шення по цивільній справі № 426/920/16ц за

позовом Публічного акціонерного товариства комер-

ційного банку «Приватбанк» до Ташликової Тетяни

Миколаївни, 18.05.1959 р.н., про стягнення заборго-

ваності за кредитним договором.

Суддя Река А.С.

Фастівський міськрайонний суд Київської області
викликає в судове засідання Тарнавського Віталія
Івановича як відповідача по цивільній справі 
№ 381/4139/16-ц за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК»
до Тарнавського Віталія Івановича, Рубіженко Олек-
сандра Юрійовича про стягнення заборгованості.

Справа до розгляду в судовому засіданні призна-
чена на 22 грудня 2016 року, на 09 год. 30 хв. за ад-
ресою: Київська область, м. Фастів, вул. Івана
Ступака, 25, каб. 16. Явка відповідача в судове засі-
дання обов’язкова.

Головуючий суддя Чернишова Є.Ю.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання як відповідачів
Левченко Ірину Миколаївну (м. Луганськ, вул. Біло-
руська, б. 99) та Набойченка Івана Григоровича 
(м. Луганськ, вул. 1-ша Гірська, б. 38) по справі 
№ 409/2534/16-ц за позовом ПАТ «Альфа-Банк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 21.12.2016 р. (ре-
зервна дата 23.12.2016 р.) о 08.00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача по справі № 408/6015/16-ц
(2/408/1250/16) за позовом Мякоткіна Сергія Петровича
до Мякоткіної Наталії Сергіївни (20.06.1992 р.н., м. Ро-
веньки, Луганської області) про усунення перешкод у
здійсненні права користування власністю та зняття з ре-
єстрації.

Судове засідання відбудеться 22.12.2016 року о 10 го-
дині 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 Є.О. Соболєв

Вугледарський міський суд Донецької області (85670, м. Вуг-
ледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну справу за позо-
вом ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1» до Орос
П.М., Трушенко В.В., Апалькова В.І. про відшкодування матері-
альної шкоди завданої злочином.

Відповідач по справі: Апальков Вячеслав Іванович, 07.09.1965
року народження, уродженець м. Донецьк, Донецької області,
зареєстрований за адресою: м. Донецьк, вул. Ляшенко 7/56.

Справу призначено до розгляду на 10.00 годину 12 січня 2017
року.

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
у його відсутність.

Суддя Дочинець С.І.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси
у судді Мурзенко М.В. перебуває цивільна справа за позо-
вом Агапова Олександра Олександровича до Трояновської
Валентини Вікторівни про розірвання шлюбу.

Просимо повідомити відповідача: Трояновську Вален-
тину Вікторівну про час і місце судового засідання у зазна-
ченій справі, яке відбудеться о 14 год. 00 хв. 23.12.2016
року у залі судових засідань № 205 Малиновського район-
ного суду м. Одеси, який розташований за адресою: 
м. Одеса вул. В. Стуса, 1А. В разі неявки у судове засідання,
має повідомити суд про причини такої неявки. В разі не-
явки відповідача у судове засідання суд може розглянути
справу за її відсутності.

Суддя Мурзенко М.В.
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оголошення

Оріхівський районний суд Запорізької області викли-
кає як відповідача Амброзяк Сергія Івановича, який про-
живає за адресою: вул. Зарічна, буд. 17, селище
Дзеркальне, Амвросіївський район, Донецька область, у
судове засідання по цивільній справі № 2/323/1034/2016
323/3506/16-ц за позовом Амброзяк Юлії Вікторівни до
Амброзяк Сергія Івановича, третя особа: сектор з питань
опіки та піклування виконавчого комітету Рубіжанської
міської ради, про надання тимчасового дозволу на виїзд
дитини на тимчасово непідконтрольну Україні територію,
та в’їзд у зворотному напрямку. Судове засідання відбу-
деться о 09.30 годині 22.12.2016 року у приміщенні суду
за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Травнева,
23, під головуванням судді Фісун Н.В.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач
вважається повідомленим про час та місце розгляду
справи та у випадку неявки до суду справу може бути
розглянуто за його відсутності.

Суддя Н.В. Фісун

В провадженні Великобілозерського районного суду
Запорізької області перебуває цивільна справа за позо-
вом ПАТ «Альфа Банк» до Мідак Марії Іванівни про стяг-
нення заборгованості. 

Великобілозерський районний суд Запорізької об-
ласті області викликає Мідак Марію Іванівну в су-
дове засідання 14 грудня 2016 року о 14-00 год. для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Альфа
Банк» до Мідак Марії Іванівни про стягнення забор-
гованості, яке відбудеться за адресою: 71401, с. Ве-
лика Білозерка, вул. Пархоменка, 193.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідача в судове засідання та неповідомлення
суду про причини неявки позов буде розглянутий за його
відсутністю за наявними в матеріалах справи доказами.

Суддя Яцун О.О.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/1322/16-ц за позовом Кожухової Ірини
Олегівни до Селіванова Артема Олександровича про
надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон не-
повнолітньої дитини.

Судове засідання відбудеться 15.12.2016 року о
13.30 год. (резервна дата 29.12.2016 року о 13.30
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Селіванов Артем Олек-
сандрович, останнє відоме місце реєстрації: кв-л
Шевченка, буд. 1, кв. 40, м. Лутугіне, Луганська об-
ласть.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Баранівський районний суд Житомирської області
(12700, м. Баранівка, вул. Першотравенська, 30) роз-
глядає цивільну справу № 273/1000/16-ц, за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Пищенко Руслани Вален-
тинівни про стягнення заборгованості. Відповідачка
Пищенко Руслана Валентинівна, зареєстроване місце
проживання якої невідоме, викликається на 15 го-
дину 22 грудня 2016 року до Баранівського район-
ного суду Житомирської області, зал № 1, для участі
у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову в разі його невизнання з поси-
ланням на докази, якими вони обґрунтовуються. У
випадку неприбуття, відповідачка повинна повідо-
мити суд про причину неявки, інакше справа буде
розглянута у її відсутність.

Суддя О.В. Васильчук

Лубенський міськрайонний суд Полтавської об-
ласті викликає Миришан Таїсію Григорівну (останнє
відоме місце реєстрації відповідачки: Київська об-
ласть, м. Бориспіль, вул. Горького, 36-а) як відпові-
дачку в судове засідання по цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Миришан Таїсії
Григорівни про звільнення майна з-під арешту.

Судове засідання відбудеться о 13 год. 30 хв. 17
січня 2017 року в приміщенні суду за адресою: Пол -
тавська область, м. Лубни, вул. Монастирська, 17.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу
буде розглянуто без вашої участі. Ви зобов’язані по-
відомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Е.Г. Жага

Вінницький міський суд Вінницької області (вул. Грушев-
ського, 17) повідомляє, що 17.01.2017 р. о 12.00 год. в м.
Вінниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 7, відбудеться роз-
гляд справи за позовом Янковської Зої Михайлівни до Сте-
панової Тетяни Анатоліївни, Степанова Вадима Олеговича,
Степанова В’ячеслава Олеговича за участю третіх осіб, що
не заявляють самостійних вимог Служби в справах дітей
Вінницької міської ради, Виконавчого комітету BMP про ви-
знання осіб такими, що втратили право користування жит-
ловим приміщенням, зняття з реєстрації місця проживання.

В судове засідання викликають Степанову Тетяну Ана-
толіївну, останнє відоме місце проживання: вул. 600-річчя
72/40, м. Вінниця, Степанова Вадима Олеговича, останнє
відоме місце проживання: вул. 600-річчя 72/40, м. Вінниця,
Степанова В’ячеслава Олеговича, останнє відоме місце
проживання: вул. 600-річчя 72/40, м. Вінниця.

Явка відповідачів Степанової Т.А., Степанова В.О., Сте-
панова В.О. є обов’язковою.

Суддя В.М. Бойко

Повістка про виклик в порядку спеціального 
судового провадження

У відповідності до вимог ст. ст. 297-1, 323 КПК Ук-
раїни Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської
області викликає у підготовче судове засідання, яке
проводиться у виді спеціального судового провад-
ження, обвинуваченого Гласнера Володимира Олек-
сандровича, 25.07.1978 року народження, останнє
відоме місце проживання: м. Ужгород, вул. 8 березня,
24, кв. 61, за ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 129, ч. 3
ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 194, ст. 257, ч. 2, 3 ст. 258,
ч. 1, 2 ст.263, ч. 1 ст. 279, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 296, ч.
2 ст. 342, ч. 1 ст. 343, ч.1, 2, 4 ст. 345 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться о 10 го-
дині 00 хвилин 19 грудня 2016 року в приміщенні Му-
качівського міськрайонного суду за адресою:
Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Космонавта
Беляєва, 8.

В Бобровицькому районному суді Чернігівської об-
ласті знаходиться цивільна справа № 729/1203/16-ц;
2/729/615/16 р. за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Молчанової Аліни Вадимівни про стягнення заборго-
ваності, останнім місцем проживання відповідачки є:
с. Браниця, Бобровицького району Чернігівської об-
ласті, вул. Пушкіна, б. 15.

Молчанова Аліна Вадимівна викликається в су-
дове засідання Бобровицького районного суду Чер-
нігівської області на 26.12.2016 року на 10 годину як
відповідачка у справі за адресою: м. Бобровиця, вул.
Незалежності, 47.

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

З часу опублікування оголошення в газеті відпові-
дач вважаїється належно повідомленим про час та
місце слухання справи.

Суддя Бойко В.І.

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоградської
області за адресою: Кіровоградська область, м. Знам’янка,
вул. Маяковського, 30 (суддя Український В.В., 2 поверх,
каб. 2) о 10 год. 00 хв. 10.01.2017 року відбудеться слу-
хання цивільної справи за позовом ліквідатора Знам’ян-
ського комунального підприємства теплових мереж
арбітражного керуючого Пашковського Андрія Анатолійо-
вича до Харченка Андрія Сергійовича, Шестакова Романа
Олександровича, третя особа на стороні позивача Знам’ян-
ська міська рада Кіровоградської області, про визнання не-
дійсним договору купівлі-продажу та визнання права
власності на нерухоме майно.

У судове засідання викликається як відповідач Харченко
Андрій Сергійович, останнє відоме місце проживання: вул.
Калініна (Калинова), 104, кв. 7, м. Знам’янка Кіровоград-
ської області. У випадку неявки відповідача справу буде
розглянуто за його відсутності за наявними матеріалами
справи. Відповідач зобов’язаний повідомити суд про при-
чини своєї неявки.

Суддя Український В.В.

Повістка про виклик в суд обвинуваченого
В провадженні Троїцького районного суду Луганської об-

ласті знаходиться кримінальне провадження № 433/1642/16-к
у відношенні Патрічного Андрія Володимировича, 09.11.1962
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України, по якому здійснюється спе-
ціальне досудове розслідування в порядку, передбаченому 
ст. 297-1 КК України. Обвинувачений Патрічний А.В. зареєстро-
ваний 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 Па-
трічного Андрія Володимировича в судове засідання, яке від-
будеться 14.12.2016 року о 12.00 годині в залі № 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.

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого
Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської об-

ласті 21 червня 2016 року постановлено ухвалу про здійснення
спеціального судового провадження відносно Пілавова Мано-
ліса Васильовича, 24.03.1964 року народження, обвинуваче-
ного у вчиненні злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 
ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України.

На підставі ст. ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає обвинуваченого Пі-
лавова Маноліса Васильовича, який проживає за адресою: Лу-
ганська область, м. Луганськ, вул. Ліньова, б. 67а, кв. 24, у
судове засідання, яке буде проводитися в порядку спеціаль-
ного судового провадження та відбудеться 16 грудня 2016 року
об 11.00 годині в залі судових засідань Сватівського районного
суду Луганської області, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Пілавова Маноліса Васильо-
вича в судове засідання, судовий розгляд буде проводитися
без участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Половинки В.О., суддів Попова О.М., Юрченко С.О.

Інформація щодо здійснення спеціального судового 
провадження та повістка про виклик обвинуваченого
Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської області

21 червня 2016 року постановлено ухвалу про здійснення спеціаль-
ного судового провадження відносно Дробота Олександра Мико-
лайовича, 21.04.1960 року народження, обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК Ук-
раїни за кримінальним провадженням № 426/18/2016-к.

На підставі ст. ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватівський ра -
йонний суд Луганської області викликає обвинуваченого Дробота
Олександра Миколайовича, який проживає за адресою: Луганська
область, м. Луганськ, вул. Комунальна, буд. 75, кв. 50, у судове за-
сідання, яке буде проводитися в порядку спеціального судового про-
вадження та відбудеться 16 грудня 2016 року о 10.30 годині в залі
судових засідань Сватівського районного суду Луганської області,
що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Дробота Олександра Миколайо-
вича в судове засідання, судовий розгляд буде проводитися без
участі обвинуваченого.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого
судді Половинки В.О., суддів Осіпенко Л.М., Юрченко С.О.

Інформація щодо здійснення спеціального судового про-
вадження та повістка про виклик обвинуваченого

Колегією суддів Сватівського районного суду Луганської області
21 червня 2016 року постановлено ухвалу про здійснення спеціаль-
ного судового провадження відносно Литвина Сергія Анатолійо-
вича, 02.07.1973 року народження, обвинуваченого у вчиненні
злочину, передбаченого ст. 109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК
України за кримінальним провадженням № 426/351/2016-к.

На підставі ст. ст. 297-5, 314, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає обвинуваченого Лит-
вина Сергія Анатолійовича, 02.07.1973 року народження, який за-
реєстрований та проживає за адресою: Луганська область, 
м. Луганськ, вул. Осипенка, буд. 5, кв. 214, у судове засідання,
яке буде проводитися в порядку спеціального судового провад-
ження та відбудеться 16 грудня 2016 року о 09.30 годині в залі
судових засідань Сватівського районного суду Луганської області,
що розташований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34.

В разі неявки обвинуваченого Литвина Сергія Анатолійовича в
судове засідання, судовий розгляд буде проводитися без участі об-
винуваченого. 

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головуючого
судді Половинки В.О., суддів Осіпенко Л.М., Юрченко С.О.

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

ласті – судді Осіпенко Л.М. знаходиться спеціальне кримі-
нальне провадження № 426/7282/16-к стосовно Ципкалова
Геннадія Миколайовича, 21.06.1973 року народження, обвину-
ваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258, ч. 1
ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Ципкалов Г.М. зареєстро-
ваний за адресою: Луганська область, Краснодонський район,
селище Хрящувате, вул. Південна, 11.

Па підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Ципкалова Геннадія
Миколайовича у підготовче судове засідання, яке відбудеться
17 січня 2017 року о 10.00 год. в залі Сватівського районного
суду Луганської області, що розташований за адресою: Луган-
ська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чого судді Осіпенко Л.М., суддів Юрченко C.O., Река А.С.

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

— Корольова Олександра Євгеновича, 03.03.1981 р.н.,
ІПН: 2964713870, як відповідача в судове засідання по
цивільній справі № 426/6156/16-ц за позовом ТОВ «Кре-
дитні ініціативи» до Корольова Олександра Євгеновича
про стягнення заборгованості, що відбудеться 14 грудня
2016 року о 09.40 год.;

— Букшина Дмитра Івановича, 12.06.1964 р.н., ІПН:
2371609939, як відповідача в судове засідання по цивіль-
ній справі № 426/6421/16-ц за позовом ТОВ «Кредитні
ініціативи» до Букшина Дмитра Івановича про стягнення
заборгованості, що відбудеться 14 грудня 2016 року о
09.00 год. 

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає:

— Анікіну Світлану Василівну, 01.10.1977 р.н., ІПН:
2839808946, як відповідачку в судове засідання по цивільній
справі №426/2105/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Анікіної
Світлани Василівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, що відбудеться 15 грудня 2016 року о 09.00 год.;

— Бородіна Олега Володимировича, 20.09.1972 р.н., ІПН:
2656115158, як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/3007/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Боро-
діна Олега Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором, що відбудеться 15 грудня 2016 року о 10.20
год.

— Петрову Ларису Миколаївну, 26.11.1976 р.н., ІПН:
2808900927, як відповідачку в судове засідання по цивільній
справі №426/2105/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Петро-
вої Лариси Миколаївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, що відбудеться 15 грудня 2016 року о 09.30 год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «Всеукраїн-
ський банк розвитку» до Сизоненка Олексія Вікторо-
вича про стягнення заборгованості за кредитним
договором №IKCASHSTG.240812.001 від 22.05.2014
року.

Відповідач Сизоненко Олексій Вікторович викли-
кається на 16 грудня 2016 року о 08.30 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.

Дружківський міський суд Донецької обл. (84205,
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Енгельса, 45) роз-
глядає цивільну справу ЄУН 229/1935/16-ц, провад-
ження № 2/229/932/2016 за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційного банку «При-
ватбанк» до Білика Антона Сергійовича, третя особа,
що не заявляє самостійних вимог, Білик Ігор Сергі-
йович, про передачу предмета іпотеки в управління
іпотекодержателя. Відповідач у справі: Білик Антон
Сергійович, 1 січня 1988 року народження (останнє
місце проживання: Донецька обл., м. Дружківка, вул.
Ж.Революції, буд. 64), викликається на 22 грудня
2016 р. о 16.00 годині 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 відсутність.

Суддя А. Л. Гонтар

Полонський районний суд Хмельницької області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Товариство з
обмеженою відповідальністю «Агро Центр 2012», місце -
знаходження юридичної особи: смт Понінка, вул. Пере-
моги, 34/14, Полонського району Хмельницької області,
по цивільній справі № 681/1498/16-ц за позовами Мурав-
ської З.В., Девятак А.С., Вознюка Г.П., Цирт А.І. до Това-
риства з обмеженою відповідальністю «Агро Центр
2012», третя особа: відділ Держегокадастру у Полон-
ському районі про розірвання договорів оренди.

Розгляд справи відбудеться 27 грудня 2016 року о
12.00 годині за адресою: 30500, м. Полонне, вул. Героїв
Майдану, 5, Хмельницької області (суддя Горщар А.Г.).

В разі неявки та неповідомлення про причину неявки,
справу буде розглянуто у відсутності відповідача за на-
явними у справах матеріалами.

Суддя А.Г. Горщар

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідачів у судові засідання з розгляду цивільних
справ за позовами Публічного акціонерного товариства
«Альфа-Банк», які відбудуться у приміщенні суду за адре-
сою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби
Народів, 19:

13 січня 2017 року
о 13.00 год. Білоусову Світлану Георгіївну (Луганська об-

ласть, м. Кадіївка, вул. Н. Курченко, 3/40) (справа 
№ 428/9829/16-ц);

о 13.10 год. Вєрєтєльнікова Олексія Юрійовича (Луган-
ська область, м. Кадіївка, вул. Н. Курченко, 7/34) (справа
№428/9828/16-ц);

о 13.20 год. Являнського Володимира Миколайовича
(Луганська область, м. Кадіївка, вул. 60 років Жовтня, 7/37)
(справа № 428/9995/16-ц).

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

Суддя І.О. Юзефович

Сватівський районний суд Луганської області, роз-
ташований за адресою: Луганська область, м. Сва-
тове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає:

1. Гайдамакіну Любов Володимирівну, 13.09.1989
р.н., ІПН: 3276305568, в судове засідання як відпові-
дачку по цивільній справі № 426/7144/15-ц за позов-
ною заявою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Гайдамакіної
Любові Володимирівни про стягнення заборгова-
ності, що призначена на 16 грудня 2016 року о 14.40
год.

2. Рибкіна Дмитра Геннадійовича, 14.05.1985 р.н.,
ІПН: 3118009198, в судове засідання як відповідача
по цивільній справі № 426/7162/15-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рибкіна Дмитра Ген-
надійовича про стягнення заборгованості, що
призначена на 16 грудня 2016 року о 14.30 год.

3. Замай Оксану Вікторівну, 02.02.1973 р.н., ІПН:
2669617325, в судове засідання як відповідачку по
цивільній справі № 426/7150/15-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Замай Оксани Вікто-
рівни про стягнення заборгованості, що призначена
на 16 грудня 2016 року о 14.20 год.

4. Хлістко Яну Анатоліївну, 30.07.1973 р.н., ІПН:
2687417008, в судове засідання як відповідачку по
цивільній справі № 426/7130/15-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Хлістко Яни Анатолі-
ївни про стягнення заборгованості, що призначена
на 16 грудня 2016 року о 14.10 год.

5. Рослікова Віктора Сергійовича, 01.09.1991 р.н.,
ІПН: 3348213253, в судове засідання як відповідача
по цивільній справі № 426/5932/15-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рослікова Віктора
Сергійовича про стягнення заборгованості, що при-
значена на 16 грудня 2016 року о 14.50 год.

6. Іванову Наталію Олександрівну, 07.06.1960 р.н.,
ІПН: 2207321440, в судове засідання як відповідачку
по цивільній справі № 426/6387/15-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Іванової Наталії Олек-
сандрівни про стягнення заборгованості, що
призначена на 16 грудня 2016 року о 15.00 год.

7. Спіріну Олену Вікторівну, 25.09.1972 р.н., ІПН:
2656613047, в судове засідання як відповідачку по
цивільній справі № 426/8216/15-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Спіріної Олени Вікто-
рівни про стягнення заборгованості, що призначена
на 16 грудня 2016 року о 15.10 год.

8. Куркіна Віталія Олександровича, 30.07.1976 р.н.,
ІПН: 2797023652, в судове засідання як відповідача
по цивільній справі № 426/6067/16-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Куркіна Віталія Олек-
сандровича про стягнення заборгованості, що
призначена на 16 грудня 2016 року об 11.30 год.

9. Кучука Андрія Володимировича, 19.07.1984 р.н.,
ІПН: 3088111616, в судове засідання як відповідача
по цивільній справі № 426/8219/16-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кучука Андрія Воло-
димировича про стягнення заборгованості, що
призначена на 16 грудня 2016 року о 15.20 год.

10. Прокончук Олену Петрівну, 12.03.1967 р.н.,
ІПН: 2454216302, в судове засідання як відповідачку
по цивільній справі № 426/8238/16-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Прокончук Олени Пет-
рівни про стягнення заборгованості, що призначена
на 16 грудня 2016 року о 15.30 год.

11. Харітонову Лідію Олексіївну, 11.06.1958 р.н.,
ІПН: 2134615487, в судове засідання як відповідачку
по цивільній справі № 426/8247/16-ц за позовною за-
явою ПАТ КБ «ПриватБанк» до Харітонової Лідії
Олексіївни про стягнення заборгованості, що призна-
чена на 16 грудня 2016 року об 11.20 год.

У разі неявки на вказані судові засідання, суд роз-
глядатиме справи без вашої участі на підставі ст. 169
ЦПК України.

Суддя Попова О. М.
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Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Приходька Володимира
Валерійовича, 18.11.1984 р.н., ІПН: 3100317054, як від-
повідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/4029/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства Комерційного банку «Приватбанк» до При-
ходька Володимира Валерійовича про стягнення забор-
гованості, що відбудеться 13 грудня 2016 року об 11.00
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

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає відповідачів у судове
засідання на 14 грудня 2016 року, а саме: Нескоромного
Станіслава Анатолійовича, Нескоромного Віталія Станіс-
лавовича о 14.00 годині по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Дельта Банк» про стягнення
заборгованості, в залі судових засідань Сватівського
районного суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Кислого Романа Олек-
сандровича, який зареєстрований за адресою: вул. Ра-
дянська, б. 94, кв. 285, м. Луганськ Луганської області,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/1000/16-ц за позовом ПАТ «Енергобанк» до Кис-
лого Романа Олександровича про стягнення заборгова-
ності, що відбудеться 14 грудня 2016 року о 17.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Деркача Олега Павло-
вича, який зареєстрований за адресою: вул. Дорошева,
б. 4, м. Краснодон Луганської області, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/7979/16-ц
за позовом ПАТ «УКРСОЦБАНК» до Деркача Олега Па-
вловича про стягнення заборгованості, що відбудеться
14 грудня 2016 року о 16.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Северова Артура Ашо-
товича, який зареєстрований за адресою: вул. Оборонна,
б. 100, м. Луганськ Луганської області, як відповідача в
судове засідання по цивільній справі № 426/1589/16-ц
за позовом ПАТ «УКРСОЦБАНК» до Северова Артура
Ашотовича про стягнення заборгованості, що відбу-
деться 14 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 В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає Чубатова Володимира
Сергійовича, який зареєстрований за адресою: вул. Волго-
донська, б. 50, м. Луганськ Луганської області, Чубатова
Анатолія Сергійовича, який зареєстрований за адресою: вул.
Волгодонська, б. 50, м. Луганськ Луганської області, як від-
повідачів у судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6956/15-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до Чу-
батова Володимира Сергійовича, Чубатова Анатолія Сергі-
йовича про стягнення заборгованості, що відбудеться 14
грудня 2016 року о 15.00 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Клокова Олександра
Леонідовича, який зареєстрований за адресою: кв-л
Шевченка, б. 21, кв. 20, м. Луганськ Луганської області,
як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6958/15-ц за позовом ПАТ КБ «Правекс-Банк» до
Клокова Олександра Леонідовича про стягнення забор-
гованості, що відбудеться 14 грудня 2016 року о 15.30
год.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає Гуля Івана Вікторовича,
який проживає: м. Суходільськ, вул. Комарова, б. 20, кв.
42 Луганської області, як відповідача в судове засідання
по цивільній справі № 426/3011/16-ц за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Гуля
Івана Вікторовича про стягнення заборгованості на 14
грудня 2016 року о 14 годині 30 хвилин у залі судових
засідань Сватівського районного суду Луганської області
за адресою: м. Сватове, пл. Перемоги, 34.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розташо-
ваний за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-
річчя Перемоги, 34, викликає: Шестакову Ольгу Сергіївну,
Шестакова Станіслава Леонідовича як відповідачів в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/11359/16-ц за
позовом ПАТ «Альфа Банк» до Шестакової О.С., Шеста-
кова С.Л. про стягнення заборгованості, що відбудеться 16
грудня 2016 року о 16.45 год., Медянікова Сергія Мико-
лайовича як відповідача в судове засідання по цивільній
справі № 426/11338/16-ц за позовом ПАТ «Альфа Банк»
до Медянікова C.M. про стягнення заборгованості, що від-
будеться 16 грудня 2016 року о 16.00 год. У разі неявки на
вказане судове засідання, суд розглядатиме справи без
вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Л. М. Осіпенко

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Ширяєва
Олега Борисовича в справі № 433/2399/16-ц-
2/433/1182/16 за позовом ТОВ «Фінансова компанія
«Довіра та Гарантія» до Ширяєва Олега Борисовича
про звернення стягнення на предмет застави.

Засідання відбудеться 16 грудня 2016 року о 10
год. 00 хв. за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

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

Суддя Суський О. І.

Сватівський районний суд Луганської області, розта-
шований за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл.
50-річчя Перемоги, 34, викликає як відповідача Биха-
нова Дениса Олександровича в судове засідання по ци-
вільній справі № 426/12119/16-ц за позовом Капітанової
Дар’ї Вікторівни до Биханова Дениса Олександровича
про надання дозволу на виїзд дитини за кордон без
згоди батька до досягнення дитиною повноліття, що від-
будеться 15 грудня 2016 року о 14.00 год.

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

Суддя О. М. Попова

Придніпровський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання по справі за позовом Висоць-
кої Ілони Сергіївни до Висоцького Олександра
Анатолійовича про розірвання шлюбу як відповідача
Висоцького Олександра Анатолійовича, яке відбу-
деться 16.12.2016 р. о 12 год. 30 хв. у приміщенні
Придніпровського районного суду: м. Черкаси, вул.
Гоголя, 316, каб. 328.

Явка обов’язкова, в разі неявки справа буде роз-
глянута без участі відповідача.

Суддя С. М. Позарецька

Відповідач по справі за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «ПриватБанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором Вол-
ковінський Сергій Леонідович, 02.02.1972 р.н., виклика-
ється в судове засідання, яке відбудеться в
Бердичівському міськрайонному суді Житомирської об-
ласті за адресою: м. Бердичів, вул. Житомирська, 30-а,
об 11 годині 00 хвилин 22 грудня 2016 року.

У разі неявки в судове засідання відповідача Волко-
вінського Сергія Леонідовича, судовий розгляд буде
проведено за його відсутності в порядку ст. 169 ч. 4 ЦПК
України (постановлено заочне рішення).

Суддя Д. С. Щербак

Великобагачанський районний суд Полтавської
області викликає як відповідачку Картунову Вален-
тину Іванівну, 14 квітня 1960 року народження, ос-
таннє відоме місце реєстрації: вулиця Жовтнева, 148,
селище Велика Багачка Полтавської області, у судове
засідання по цивільній справі №525/1166/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПРИВАТБАНК» до Картунової
Валентини Іванівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке відбудеться 20 січня 2017
року о 15 годині 00 хвилин у приміщенні суду за ад-
ресою: вулиця Шевченка, 69, селище Велика Багачка
Полтавської області.

15 грудня 2016 року на 10 годину викликається

підозрюваний Урбанський Андрій Андрійович,

11.07.1987 року народження, для проведення слід-

чих дій за його участю, який вчинив кримінальне

правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 115 КК Ук-

раїни, до слідчого відділу Кам’янсько-Дніпровського

ВП ГУНП в Запорізькій області за адресою: Запо-

різька область, м. Кам’янка-Дніпровська, проспект

9 Травня, 2-А.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Гачик
Петра Васильовича (07.05.1973 р. н., зареєстрованого за ад-
ресою: вул. Христо Ботєва, буд. № 33, с. Задунаївка Арцизь-
кого району Одеської області) як відповідача по цивільній
справі № 492/902/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства «ПРИВАТБАНК» до Гачик Петра Васильовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Розгляд
справи призначено на 14.12.2016 р. о 08 год. 00 хв. у залі 
№ 1 Арцизького районного суду Одеської області за адресою:
вул. Соборна, буд. № 29, м. Арциз Одеської області, суддя
Крутова О.М. тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача у судове засідання або непові-
домлення про причину його неявки, справа буде розглянута
у його відсутність за наявними у справі матеріалами.

Суддя О.М. Крутова

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) роз-
глядається цивільна справа за заявою Публічного
акціонерного товариства «Сбербанк» до Лалетіна
Андрія Миколайовича про стягнення заборгованості.

Відповідач Лалетін Андрій Миколайович виклика-
ється до каб. № 15 суду на 15.12.2016 року на 13 го-
дину 10 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута
у його відсутності за наявними доказами.

Суддя Ткачов О.М.

Белянська Світлана Миколаївна викликається в
судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідачка по цивільній
справі № 324/1770/16-ц за позовом ПАТ КБ  «При-
ватБанк» до Белянської Світлани Миколаївни про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яке відбудеться 27.12.2016 року о 09 год.00 хв. в
приміщенні суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. По-
логи Запорізької області.

Суддя Іванченко М.В.

Вінницький міський суд Вінницької області викли-

кає Ставську Інну Анатоліївну на 23.12.2016 р. об 11

год. 00 хв. та на 26.12.2016 р. о 10.00 год. в зал су-

дового засідання № 3, суддя Бар’як А.С., на розгляд

справи за позовом Публічного акціонерного това-

риства комерційний банк «Приватбанк» до Ставської

Інни Анатоліївни про стягнення заборгованості.

Суддя Бар’як А.С.

Тростянецький районний суд Сумської області ви-
кликає як відповідача Таран Надію Миколаївну,
06.04.1976 р.н., в судове засідання у цивільній справі
№ 588/1207/16-ц провадження № 2/588/598/16 за
позовом Публічного акціонерного товариства Ко-
мерційний Банк «ПРИВАТБАНК» до Таран Надії Ми-
колаївни про стягнення заборгованості, яке
відбудеться об 13 год. 00 хв. 26 грудня 2016 року в
приміщенні суду за адресою: Сумська область, 
м. Тростянець, вул. Миру, 9. У разі неявки відпові-
дача справа буде розглянута за її відсутності.

Суддя Маслов В.В.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання по цивільній справі № 755/15979/16-
ц як відповідача Сімура Іорі, 3 березня 1979 року на-
родження, за позовом Захарійченка Юрія
Олексійовича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням.

Судове засідання відбудеться о 12 год. 20 хв. 15
грудня 2016 р.

Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнко, буд. 3, каб. 34.
Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове

засідання, справа буде розглянута без вашої участі.
Суддя В.П. Гончарук

Державне агентство резерву України 
оголошує повторний аукціон з реалізації білизни

постільної, шапок, шкарпеток.
Аукціон відбудеться 22 грудня 2016 р. о 15.00 год.
Контактні телефони осіб, відповідальних за про-

ведення аукціону: Одінцова Л.А. (235-17-42), Шкляр
Л.П. (234-32-28).

Детальна інформація про умови проведення аук-
ціону розміщена на офіційному веб-сайті Держре-
зерву України — www.gosrezerv.gov.ua.

Теофіпольський районний суд Хмельницької області
(смт Теофіполь, вул. Небесної Сотні, 44) викликає на 9
год. 00 хв. 4 січня 2017 року Федоришину Олену Юріївну
як відповідача по цивільній справі № 685/1159/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Федоришиної Олени
Юріївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Явка відповідача в судове засідання обов’язкова,
однак його неявка не є перешкодою для розгляду
справи. У разі неявки відповідача, суд буде розглядати
справу керуючись доказами, які наявні у матеріалах
справи.

Голова суду Г.І.  Бурлак

Офіційне повідомлення ПАТ «Укртелеком»
З 19.12.2016 для всіх абонентів фіксованого те-

лефонного зв’язку ПАТ «Укртелеком» змінюються
тарифи на контент-послуги «Інформаційно-довід-
кові послуги за номерами 109 та 1509».

Отримати інформацію про послуги і тарифи Укр -
телекому можна також за телефонами Контакт-цен-
тру 0-800-506-800, 0-800-506-801 (дзвінки з мереж
українських операторів безкоштовні) або на веб-
сайті www.ukrtelecom.ua.

Печерський районний суд м. Києва повідомляє, що
судове засідання у справі за позовом Чиркова Артема
Миколайовича до Вербіна Олександра Ігоровича про
витребування майна із чужого незаконного воло-
діння призначено на 17.01.2017 року о 15 год. 00 хв.
за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А,
каб. 12.

В разі неявки в судове засідання відповідача Вер-
біна Олександра Ігоровича, який зареєстрований за
адресою: м. Київ, пер. Лабораторний, б. 24, кв. 90,
справа буде розглянута за його відсутності відпо-
відно до ст. 169 ЦПК України.

Головуючий суддя Цокол Л. І.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає відпо-
відача ПП «Клініка передової стоматології» по цивільній
справі за позовом Маріничева Руслана Станіславовича
до ПП «Клініка передової стоматології» про відшкоду-
вання шкоди. Остання відома адреса місцезнаходження
відповідача ПП «Клініка передової стоматології»: м. Київ,
вул. Горького, 47, кв. 19, та кв. 34. Судове засідання від-
будеться в приміщенні суду за адресою: 03127, м. Київ,
вул. Полковника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 23 грудня
2016 року о 10 год. 00 хв. У разі неявки на вказане су-
дове засідання, суд розглядатиме справу без участі від-
повідача.

Суддя А. В. Новак

Цюрупинський районний суд Херсонської області
викликає відповідачку Терлецьку Світлану Сергіївну
на 14.12.2016 року о 09.00 год. у справі за позовом
ПАТ КБ «Приватбанк» до Терлецької Світлани Сер-
гіївни 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 відповідачки
справу буде розглянуто за її відсутності за наявними
в ній доказами.

Суддя С. П. Савчак

Конотопський міськрайонний суд Сумської області
викликає Федорова Сергія Георгійовича, 28.02.1979 р.н.,
зареєстрованого: с. Калинівка, вул. Б.Хмельницького, 23
Конотопського району Сумської області, як відповідача
по цивільній справі № 577/4043/16-ц (2/577/1467/16 р.)
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про стягнення забор-
гованості за кредитним договором у розмірі 30 772 грн
92 коп., яке відбудеться 28 грудня 2016 року о 15 годині
30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Сумська об-
ласть, м. Конотоп, вул. Садова, 8, кабінет № 1.

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

Суддя І. М. Семенюк

Личаківський районний суд м. Львова викликає Те-
теру Оксану Вікторівну, останнє відоме місце прожи-
вання якої: м. Львів, вул. Романчука, 10/7, як
відповідачку в судове засідання по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства Комерцій-
ного банку «Приватбанк» до Тетери Оксани Вікторівни,
Ланка Андрія Володимировича про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 14.12.2016 р. об 11.00 год. у
приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул. Б.Леп-
кого, 16, зал судових засідань №6.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд роз-
глядатиме справу без її участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Головатий Р. Я.

У провадженні Бердянського міськрайсуду Запорізь-
кої обл. знаходиться цивільна справа №310/7530/16-ц за
позовом Неліної Марини Олександрівни до Неліна Олек-
сандра Миколайовича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.
Судовий розгляд справи призначено на 30.12.2016 р. о
09 год. 30 хв. у приміщенні Бердянського міськрайсуду
за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 501, тел. (06153) 3-63-75.

Суд викликає Неліна Олександра Миколайовича як
відповідача. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя В. В. Петягін

Крюківський районний суд м. Кременчука Полтавської
області викликає Святобога Романа Володимировича,
31.05.1977 року народження (останнє відоме місце про-
живання: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Дем’яна
Бідного, 12, кв. 118) як обвинуваченого в підготовче су-
дове засідання по кримінальному провадженню
№22015170000000023 по обвинуваченню Святобога Ро-
мана Володимировича у вчиненні кримінального правопо-
рушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Підготовче судове засідання відбудеться 20 грудня 2016
року о 13.00 годині в приміщенні суду за адресою: Полтав-
ська область, м. Кременчук, вулиця Троїцька, 37/49.

Явка до суду обов’язкова.
Суддя Сьоря С. І.

Марківський районний суд Луганської області викликає
відповідача Ткалича Ігоря Юрійовича на судове засідання
для розгляду цивільної справи за позовною заявою Гай-
воронської Євгенії Іванівни в особі представника Прохва-
тілова Максима Юрійовича до Ткалича Ігоря Юрійовича,
третя особа: Відділ опіки та піклування Кремінської ра -
йонної державної адміністрації, про позбавлення батьків-
ських прав.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 28.12.2016 р. о
10.00 год. 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
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 11 гРУДНЯ

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

Oбласть Нiч          День
Черкаська +1     +6      +1    +6
Кіровоградська +1     +6      +1    +6
Полтавська +2      -3      +2     -3
Дніпропетровська 0     +5        0    +5
Одеська +1     +6      +6  +11
Миколаївська +1     +6      +4    +9
Херсонська +1     +6      +4    +9
Запорізька +1     +6      +3    +8
Харківська +2      -3      +2     -3
Донецька 0     +5        0    +5
Луганська +2      -3      +2     -3
Крим +1     +6      +5  +10
Київ +4     +6      +4    +6

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Олег ЧЕБАН,
«Урядовий кур’єр»

СПАДЩИНА. Над книжкою
«Пам’ятки історії та культури
Вінницької області. Вінниця»,
яку нещодавно презентували,
працювали 26 авторів протя-
гом кількох років. У ній ідеться
про основні археологічні й істо-
ричні пам’ятки, твори мону-
ментального мистецтва та ар-
хітектури, що сьогодні репре-
зентують історико-культурну
спадщину міста. Інформацію

подано нестандартно — за на-
звами вулиць. «Вінниця дуже
багата на історію,  обравши
одну вулицю, ми можемо на-
звати  чимало людей, які жили
на ній та мали світове визнан-
ня, значення в державній полі-
тиці, науковій сфері тощо. Ми
відшуковували історії людей,
хтось із них все життя провів у
Вінниці, хтось — лише якийсь
період. Досліджувати  було до-
волі  складно, адже місто дуже
постраждало в роки військо-
вих лихоліть (1918—1921), бу-

ло знищено релігійні пам’ятки,
в роки окупації — пограбовано
архіви і музеї. Найбільш цінні
експонати вивезено», — роз-
повів доцент кафедри історії та
культури України Вінницького
державного педагогічного уні-
верситету  Анатолій Войнаров-
ський. За словами головного
редактора видання, декана
факультету історії, етнології і
права ВДПУ, професора Юрія
Зінька, книжка підготовлена
дослідницьким колективом на-
уковців та краєзнавців і є ре-

зультатом реалізації проекту
пам’яткоохоронної діяльності в
межах науково-довідкового ви-
дання про нерухомі пам’ятки
«Звід пам’яток історії та куль-
тури України». Під час презен-
тації у виші наголошувалося на
важливості виходу  у світ цієї
науково-краєзнавчої роботи
про Вінницю — один із найдав-
ніших історичних центрів схід-
ного Поділля, історія якої сягає
глибини віків.  Книжку  видано
за підтримки  міської ради та
облдержадміністрації. 

Вінничани написали книжку про рідне місто

Іконостас різьбили 
50 майстрів

Євдокія ТЮТЮННИК,
«Урядовий кур’єр»

СВЯТИНІ. Красуня Кате-
рининська церква на пагорбі
при в’їзді до Чернігова відте-
пер набула гідного  вигляду.
Тут із любов’ю до Бога і ко-
зацького храму встановили
надзвичайно красивий різь-
блений по дереву іконостас.

Виноградні грона, котрі в
народі вважаються симво-
лом родючості та достатку,
мають глибокий християн-
ський зміст. Адже хрест і де-
рево життя нерідко зображу-
ють як виноградні лози. Є
навіть легенда про те, що
спочатку виноград ріс лише
у раю. Потім Творець пожа-
лів перших людей і милости-
во подарував їм цю рослину
для вирощування на землі.
«Я є виноградна лоза» — це
слова Христа з Євангелія від
Іоанна.

Ось такі світлі і проникливі
думки викликає споглядання
виготовленого рівненськими
майстрами триярусного ба-
рокового іконостаса в цер-
кві, котру чернігівці з лю-
бов’ю іменують Катеринкою.
Та й сам храм — дивовиж-
ний. Це збережена в первіс-
ному вигляді унікальна
пам’ятка, споруджена в сти-
лі  козацького відродження  ХVІІ—ХVІІІ століть, на честь  ге-
роїчного штурму турецької фортеці Азов козаками Чернігів-
ського полку у 1696 році. Тож серед образів встановлено та-
кож ікону останнього гетьмана війська Запорозького Петра
Калнишевського.

Чин освячення нового іконостаса здійснив  Патріарх Київ-
ський і всієї Руси-України Філарет. 

Світлана ІСАЧЕНКО,
«Урядовий кур’єр» 

ГЕРОЯМ СЛАВА! На фаса-
ді чернівецької середньої шко-
ли №28 встановили меморі-
альну дошку з іменами трьох її
випускників, ровесників, що
віддали свої життя за ціліс-
ність і державність України під
час АТО на Донбасі. Владис-
лав Трепко, Павло Конопльов,
Сергій Потарайко. З болем і

гордістю вимовляємо ці імена
молодих хлопців і низько вкло-
няємося їхнім батькам і рід-
ним. Учні та вчителі школи, де
навчалися герої, представни-
ки влади, духовенства на
скорботному урочистому мі-
тингу, присвяченому пам’яті
полеглих воїнів, щиро дякува-
ли Костянтинові і Тетяні Ко-
нопльовим, Марії Потарайко,
Ніні та Віталію Трепкам за те,
що виховали своїх синів відда-

ними, хоробрими патріотами
України. Павло Конопльов був
десантником, воював в АТО
солдатом Першого батальйо-
ну другої гаубичної батареї 80-
ї окремої аеромобільної брига-
ди. Загинув під Луганськом. 

Лейтенант медичної служби
30-ї окремої механізованої
бригади Владислав Трепко, ін-
терн-хірург Буковинського
державного медичного універ-
ситету врятував у боях життя

багатьох наших солдатів, на-
даючи їм необхідну допомо-
гою під обстрілами ворога. По-
ліг у Дебальцівському котлі, до
останньої секунди життя вико-
нуючи свій громадянський і лі-
карський обов’язок.

Сергій Потарайко мав по-
зивний «Мольфар». Загинув
під час виконання бойового
завдання під Маріуполем. По-
ховані герої на Алеї Слави у
Чернівцях. 

Звитягу нагадуватиме меморіальна дошка

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Здобувши восьму по-
спіль перемогу в Лізі

Європи УЄФА і шосту в
групі Н,  «Шахтар» упер-
ше в своїй історії завер-
шив груповий етап євро-
кубка без втрати очок.
Команда Паулу Фонсеки
стала восьмою в історії Лі-
ги Європи, яка може по-
хвалитися, що жодного ра-
зу не оступилася на тако-
му шляху. При цьому
«Шахтар» лише дещицею
поступається «Наполі»:
італійці торік виграли
шість матчів із загальним
рахунком 22:3, а показник
гірників — 21:5.

Щодо четвергового мат-
чу, то, за словами головно-
го тренера української 
команди, виграш у порту-
гальців — результат  за-
служений, попри певні
складнощі у молодих фут-
болістів, яким  дали змогу
проявити себе в Лізі Євро-
пи. «Гадаю, нині команда
має прекрасний вигляд,
тому я щасливий як тре-
нер», — не приховував за-
доволення на прес-конфе-
ренції після перемоги над
своїм колишнім клубом по-
ртугальський фахівець.

Отже, як і обіцяв Паулу
Фонсека, в поєдинку з
«Брагою» свій шанс отри-
мали футболісти, що не

надто часто з’являються
на полі. Так, уперше в се-
зоні лінію оборони трима-
ли Бутко, Кривцов, Ор-
дець та Матвієнко. Місце у
воротах зайняв Шевченко,
в опорній зоні діяв Танков-
ський, а роль єдиного фор-
варда випала Борячуку. Із
капітанською пов’язкою
партнерів на гру вивів
Тайсон.

Окрім кадрових пере-
становок, варто відзначити
також дебютний дубль
Кривцова в єврокубках. 

Вочевидь,  у понеділок,
коли «Шахтар» зійдеться

в українському класіко з
«Динамо», склад гірників
істотно зміниться — ліде-
ри добре відпочинуть, а
за кілька годин до цього
команда Паулу Фонсеки
дізнається ім’я суперника
в 1/16 фіналу Ліги Євро-
пи.  Жеребкування цієї
стадії відбудеться в
швейцарському Ньоні 12
грудня о 14:00 за київ-
ським часом.

Цілком протилежний у
цьогорічному розіграші Лі-
ги Європи результат лу-
ганської «Зорі».  Команда
завершила виступи до-

машньою поразкою та на
останньому місці у групі А.

Однак не поспішаймо з
негативними висновками.
В Одесі «Зоря» чинила гід-
ний опір іменитому супер-
никові. «Манчестер Юнай-
тед» до того ж мав моти-
вацію до гри. Хоч як дивно,
та в жодному з шести мат-
чів групового турніру «Зо-
ря» не програла перший
тайм. На жаль, на два тай-
ми снаги поки що не виста-
чає.

Втішає те, що «Зоря»
трималася гідно, що ні
«МЮ», ні «Фенербахче», ні
«Фейєноорд»  не забили у
ворота луганчан більше
двох голів. А луганці пока-
зали свій максимум. До-
могтися  від цього складу
більше не зміг би й Моурі-
ньо. А іншого складу в ни-
нішньої «Зорі» немає. 

До речі, вже на після-
матчевій прес-конферен-
ції знаменитий португаль-
ський наставник «манкуні-
анців» позитивно відгук-
нувся про суперника, від-
значивши роботу колеги
Юрія Вернидуба: «Гадаю,
у «Зорі» дуже хороший
тренер, адже його команда
грала організовано, не-
зважаючи на те, що жод-
ного разу не перемогла в
Лізі Європи. Наша група
була дуже сильною, в ній
були три потужні команди,
але «Зоря» билася з усіма.

«Шахтар»: шість матчів —
шість перемог
ЄВРОКУБКИ. Єдиний представник України в плей-оф
дізнається про свого наступного суперника в понеділок

Рівненські майстри протягом
року вирізьблювали це диво
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