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

ЦИФРА ДНЯ

ЦИТАТА ДНЯ

«Ми й надалі 
надаватимемо

широку допомогу 
й підтримку Україні 
і в двосторонньому

форматі, 
і в міжнародних

структурах». 
Посол Литовської Республіки в Україні про те, 
що така політика має абсолютний консенсус серед 
усіх політичних сил його країни 

Енергоефективність 
набирає обертів 

ТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО. Найбільший потенціал енергозбере-
ження має сфера опалення житлових будинків. Бо саме тут най-
більші втрати теплової енергії. Впровадження енергоефективних
заходів значно зменшить рахунки домогосподарств і витрати дер-
жави на фінансування субсидій. І Фонд енергоефективності висту-
патиме інструментом державної політики з комплексної модерні-
зації житлового фонду й скорочення споживання енергії, який довів
ефективність у країнах Східної Європи. Про це заявив віце-прем’єр-
міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Ген-
надій Зубко під час семінару TAIEX з енергоефективності. Уряд уже
схвалив законопроект «Про Фонд енергоефективності» і найближ-
чим часом очікує на його ухвалення в парламенті. Наступного року
продовжиться й програма «теплих» кредитів, яку слід удосконали-
ти щодо верифікації, моніторингу проектів особливо в багатопо-
верхових будинках. Крім того, повідомляє прес-служба Мінрегіону,
слід упроваджувати технічні рішення не лише з енергоефективності
житлового сектору, а й в ефективності підприємств ТКЕ. 

МАРЮС ЯНУКОНІС:

Підприємець Володимир Жулинський (на фото) запропонував бізнес-ідею, яка дасть користь природі й людям
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Чи стануть 
колишні терикони
сонячними міні-ТЕС?

Фахівці називають дві ймовірні
причини обвалу стіни
гуртожитку в Чернігові: вибух
побутового газу та аварійний
стан будівлі 

НАДЗВИЧАЙНА ПОДІЯ

3 Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для реалізації
Національною поліцією заходів щодо підвищення
обороноздатності і безпеки держави»

ДОКУМЕНТИ

4

ІДЕЯ. Переселенці придумали, як змусити працювати 
породні відвали

1 654 845
переселенців з Донбасу і Криму взято 

на облік у структурних підрозділах
соцзахисту населення обласних  

та Київської міськдержадміністрацій 

Ольга ПРОКОПЕНКО,
«Урядовий кур’єр»

Бойові дії на Донбасі зруйну-
вали тамтешнім мешканцям

звичне життя не лише в мо-
ральному плані, а й у матері-
альному. Знищене або пошкод-
жене житло, понівечені водого-
ни, лінії електропередач, а ще

садочки та школи стали не при-
датними для того, щоб їх відві-
дували діти. Завдання військо-
вослужбовців української армії
— не лише захищати територі-
альну цілісність держави і мир-
не населення від нападу агресо-
ра, а й допомагати долати на-
слідки нападів ворога. Цим зай-
маються офіцери структур ци-

вільно-військового співробіт-
ництва (ЦВС). Їхню допомогу з
часу створення підрозділу 2014
року вже відчули мешканці
прифронтових районів Донець-
кої й Луганської областей. Зав-
дяки діяльності ЦВС для ци-
вільного населення цих районів
доставлено 4 тисячі 500 тонн гу-
манітарних вантажів, а лише за

10 місяців цього року — понад
2200 тонн. 

У Міністерстві оборони серед
основних досягнень оборонної
реформи називають створення
Сил спеціальних операцій, фор-
мування та розвиток системи ци-
вільно-військового співробітниц-
тва, збільшення чисельності вій-
ська, вдосконалення системи

підготовки військ, зокрема зав-
дяки впровадженню підготовки
українських військовослужбов-
ців інструкторами НАТО, нала-
годження підготовки інструкто-
рів з тактичної медицини, а та-
кож значні зміни у логіс-
тичному, медичному і гро-
шовому забезпеченні, сис-
темі харчування. 6

Сила не завжди у зброї
АКТУАЛЬНО. Як допомагають професійні військові цивільному населенню на сході держави 
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Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської
області (суддя Бондаренко В.М.) викликає як відповідача
Гузара Олександра Юрійовича, 15.10.1969 року народ-
ження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк, 
пр. Партизанський, буд. 48, кв. 80, по цивільній справі 
№ 185/8931/16-ц за позовом Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Порше Мобіліті» до Гузара Олександра
Юрійовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Судове засідання призначене на 19 грудня 2016 року о
09.00 год. за адресою: 51400, Дніпропетровська область,
м. Павлоград, вул. Дніпровська, 135, каб. № 310. У разі не-
явки відповідача в судове засідання, справа, згідно з ви-
могами ЦПК України, може бути розглянута за його
відсутності.

Дирекція Моторного (транспортного) страхового
бюро України (МТСБУ) інформує, що з 6 грудня 2016
року Приватне акціонерне товариство «Страхове то-
вариство «Іллічівське» втратило статус асоційова-
ного члена МТСБУ.

ПрАТ «СТ «Іллічівське» втратило право укладати
договори обов’язкового страхування цивільно-пра-
вової відповідальності власників наземних транс-
портних засобів та зобов’язане виконати свої
зобов’язання згідно з укладеними ним договорами.

ТОВ «ХЕЛСІФАРМ» (код ЄДРПОУ 40902785) 

повідомляє кредиторів про зменшення статутного

капіталу згідно до рішення учасників Товариства

(Протокол загальних зборів учасників Товариства 

№ 03 від 21.11.2016 р.). Заперечення від кредиторів

приймаються протягом 3 місяців з дня публікації

оголошення.

Втрачене свідоцтво 

на право управління судном на ім’я Шевченко Кос-

тянтина Сергійовича

вважати недійсним.

Втрачений Договір купівлі-продажу від 30 сер-
пня 1995 року, зареєстрований за № 1/4015-4300 То-
варною біржею «Українська біржа десятина»;
технічний паспорт від 13 серпня 2013 року № 25695;
покупець — Моховікова Наталія Василівна, 

вважати недійсними.

Шевченківський районний суд м. Чернівців викли-
кає Путіліна Віктора Володимировича, 14.08.1982
р.н., зареєстрованого: м. Сніжне Донецької області,
вул. Комарова, буд. № 28, як обвинувачуваного в
кримінальному провадженні за ст. 258-3 КК України.

Підготовче судове засідання відбудеться
23.12.2016 р. о 09.30 год. за адресою: 58001, м. Чер-
нівці, вул. Кафедральна, 4, кабінет № 19.

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

Суддя В. Г. Смотрицький

Суд по сімейним справам м. Петах Тікви сповіщає,
що 05.02.2017 року о 10 годині 30 хвилин за адре-
сою: вул. Базель, 1, м. Петах Тікви, Ізраїль, під голо-
вуванням судді Овед Аліас відбудеться засідання по
справі № 4554/04/16 за позовом Азреляна Леоніда
до Азрелян Тетяни з питання видачі декларативного
рішення суду про спільну квартиру сторін. Суд попе-
реджає відповідачку, що в разі неявки до судового
засідання, суд ухвалить рішення у її відсутність на
підставі позовної заяви. Відповідачці пропонується
протягом 30 днів з дня публікації оголошення подати
до суду відгук на позов.

Голосіївська РДА в місті Києві запрошує Павлов-

ського Володимира Володимировича на Комісію з

питань захисту прав дитини, де розглядатиметься

питання про доцільність позбавлення батьківських

прав Павловського В.В. відносно малолітнього сина

2004 р.н.

Засідання відбудеться 21.12.2016 р. о 16.00 год.

у приміщенні Голосіївської РДА: м. Київ, просп. Го-

лосіївський, 42, каб. №415.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання відповідача Брисюка Олександра Сергі-
йовича (останнє відоме місце проживання відповідача:
м. Київ, вул. Бориспільська, буд. 34, кв. 250) по цивільній
справі №755/15736/16-ц за позовом Панченко Олексан-
дри Володимирівни до Брисюка Олександра Сергійо-
вича, третя особа: Хімей Вікторія Андріївна, про
визнання правочину недійсним, яке відбудеться 10 січня
2017 року о 10.00 год. у приміщенні Дніпровського ра -
йонного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Сергі-
єнка, 3, каб. 43. 

У разі неявки відповідача Брисюка О.С. справа буде
розглянута в його відсутність.

Суддя Савлук Т. В.

Орджонікідзевський районний суд міста Маріу-
поля (м. Маріуполь, проспект Перемоги, 6) розгля-
дає цивільну справу за позовом Кредитної спілки
«Можливість» до Азарченкова Володимира Олек-
сандровича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Відповідач у справі: Азарченков Володимир Олек-
сандрович викликається на 22 грудня 2016 року о
08.30 год. до Орджонікідзевського районного суду
міста Маріуполя Донецької області, для участі в роз-
гляді справи по суті.

Суддя Костромітіна О. О.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької
області (суддя Прінь І.П., за адресою: м. Бердянськ,
вул. Консульська, 64, каб. № 302) 17 січня 2017 року
об 11 годині 00 хвилин буде розглядатися цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного това-
риства «Державний Ощадний банк України» в особі
філії - Донецьке обласне управління AT «Ощадбанк»
до Кондакової Тетяни Миколаївни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

В судове засідання викликається відповідачка
Кондакова Т.М. У разі неявки відповідачки справа
буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

Суддя І. П. Прінь

Обвинувачений Гайдаржийський Степан Петро-
вич, 13.08.1964 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 134,
135, 323 КПК України викликається 19 грудня 2016
року о 09.30 год. до Печерського районного суду м.
Києва у каб. 413 за адресою: м. Київ, пров. Хресто-
вий, 4 (тел. 044-280-45-59), для участі у підготов-
чому судовому засіданні з розгляду кримінального
провадження № 757/26575/16-к за обвинуваченням
Гайдаржийського С.П. за ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 408 КК
України.

Суддя С. І. Смик

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області (Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул.
Кібрика, 11) викликає Малиновського Максима Ми-
колайовича, реєстрація місця проживання якого:
Миколаївська область, місто Вознесенськ, вул. Во-
лошкова (раніше Постишева), 24, останнє місце про-
живання невідоме, як відповідача в судове
засідання, яке відбудеться 23 грудня 2016 року о
08.30 год. по справі за позовом Каламурзи Анатолія
Фомича про визнання особи такою, що втратила
право користуванням житловим будинком.

Суддя Старжинська О. Є.

Односторонній правочин (оголошення)
до договорів комплексного банківського 

обслуговування фізичних осіб — власників 
Поточних рахунків у формі публічної пропозиції 

ШАНОВНІ КЛІЄНТИ!
Повідомляємо, що з 03.01.2017 р. АБ «УКРГАЗБАНК»

вносить зміни до договорів комплексного банківського
обслуговування фізичних осіб — власників Поточних ра-
хунків у формі публічної пропозиції, а саме:  всі поточні
рахунки Клієнтів відкриті на умовах публічної пропозиції
АБ «УКРГАЗБАНК» на укладення договору комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб переводяться
на обслуговування на умовах Правил надання послуг на
відкриття та обслуговування вкладних (депозитних) ра-
хунків та поточних рахунків фізичних осіб в АБ «УКРГАЗ-
БАНК».

Умови Правил надання послуг на відкриття та обслуго-
вування вкладних (депозитних) рахунків та поточних ра-
хунків фізичних осіб в АБ «УКРГАЗБАНК» розміщені на
офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» www.ukrgas-
bank.com в розділі «Приватним особам», а також на до-
шках оголошень відділень АБ «УКРГАЗБАНК». 

Зазначені зміни вносяться в рамках одностороннього
письмового правочину Банку відповідно до пп.7.2.1. Пуб-
лічної пропозиції на укладення договорів комплексного
банківського обслуговування фізичних осіб — власників
Поточних рахунків, та набирають чинності з 03.01.2017 р.

Детальну інформацію щодо вищезазначених змін Ви
можете отримати на дошках оголошень, що розміщені
в операційних залах відділень АБ «УКРГАЗБАНК», на
офіційному веб-сайті АБ «УКРГАЗБАНК» www.ukrgas-
bank.com, за телефонами Контакт-центру АБ «УКРГАЗ-
БАНК»: 0 800 309 000 (безкоштовно зі стаціонарних
телефонів в межах України), (044) 494-46-50, 358 — з
мобільного телефону або в операційному відділі будь-
якого відділення АБ «УКРГАЗБАНК». 

У разі незгоди із доведеними Банком змінами пропо-
нуємо звернутись до найближчого відділення Банку.

Голова засідання К.Є.Шевченко

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК КАМБІО» 
на електронному торговельному майданчику Універсальної біржі

«Професіонал»

Повістка про виклик
Підозрювані Моргунов Анатолій Бо-

рисович, 20.08.1973 року народження
та Лавріненко Андрій Станіславович,
04.06.1988 року народження, відповідно
до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК Ук-
раїни викликаються 14 грудня 2016
року на 09 год. 00 хв. до слідчого управ-
ління Головного управління Національ-
ної поліції в Рівненській області Мазура
Юрія Вікторовича у каб. № 54 за адре-
сою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2 (тел.
067-360-21-95), для проведення слідчих
та процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 12016180000000145 від
02.08.2016 за ознаками злочинів, пе-
редбачених ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 258 КК
України.

Деснянський районний суд м. Києва
викликає як відповідача Галатенко Ок-
сану Олександрівну, остання відома ад-
реса місця проживання: м. Київ, вул.
Милославська, 39/48, кв. 190 у судове
засідання, яке призначене на 13 лютого
2017 року на 09 год. 45 хв., у справі за
позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Галатенко Оксани
Олександрівни про стягнення заборго-
ваності. Адреса суду: м. Київ, пр. Мая-
ковського, 5-в, каб. 34.

Суддя Грегуль О.В.

Уманський міськрайонний суд Черкаської об-
ласті викликає Горову Олену Миколаївну, як від-
повідача по цивільній справі № 705/6800/16ц;
2/705/2384/16 за позовом Органу опіки та піклу-
вання Уманської райдержадміністрації в ін-
тересах дітей Горового В.О., Горового О.О. до
Горової Олени Миколаївни про позбавлення
батьківських прав, яка призначена до судо-
вого розгляду на 21 грудня 2016 року о 09 го-
дині 00 хвилин за адресою: Черкаська область
м. Умань, вул. Садова, 5.

У разі наявності поважних причин, неможли-
вості з’явитися до суду та про можливість судо-
вого розгляду справи за вашої відсутності
необхідно повідомити суд.

Роз’яснюється, що у разі вашої неявки за ви-
кликом суду або визнання судом причин неявки
неповажними, справу буде вирішено судом за
вашої відсутності на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя Л.С. Годік

Чернігівський районний суд Запо-
різької області викликає в судове засі-
дання, яке відбудеться 21 грудня 2016
року о 09.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Чернігівка, вул. Соборна,
буд. 391, Бугаєнка Валерія Михайло-
вича, зареєстрованого за адресою: За-
порізька область, Чернігівський район,
с. Балашівка, вул. Урожайна, 12, як від-
повідача по цивільній справі
№329/1102/16-ц за позовом ПАТ КБ
«Приватбанк» до Бугаєнка Валерія Ми-
хайловича про стягнення заборгова-
ності.

Суддя Н. М. Пода

Комсомольський міський суд По-
лтавської області викликає Тороп Ірину
Петрівну (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Горішні Плавні (м. Комсо-
мольськ), Полтавська область,
проспект Героїв Дніпра, 13, квартира
11), як відповідачку в судове засідання
у цивільній справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комер-
ційного банку «ПриватБанк» до Тороп
Ірини Петрівни про стягнення заборго-
ваності. Судове засідання відбудеться
20 грудня 2016 року о 08 год. 25 хв. у
приміщенні суду за адресою: Полтав-
ська область, м. Горішні Плавні, вул.
Гірників, 17. У разі неявки, справу буде
розглянуто за вашої відсутності.

Суддя О. В. Солоха

Уманський міськрайонний суд Черка-
ської області викликає Фомич Надію Олек-
сандрівну, як відповідача по цивільній
справі №№ 705/256/16-ц; 2/705/2138/16 за
позовом Органу опіки та піклування Уман-
ської райдержадміністрації в інтересах ма-
лолітнього Остроумова Романа
Олександровича до Фомич Надії Олексан-
дрівни, третя особа: Служба у справах дітей,
сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації
про позбавлення батьківських прав, яка
призначена до судового розгляду на 20
грудня 2016 року о 14 годині 00 хвилин за
адресою: Черкаська область, м. Умань, вул.
Садова, 5.

У разі неявки відповідача у судове засі-
дання справу буде вирішено за вашої від-
сутності на підставі наявних у справі
доказів.

Суддя К.Г. Ребрина

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Войцеховську
Людмилу Миколаївну, 21.11.1977 р.н., як відповідачку в судове засідання по
цивільній справі № 426/6071/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційного банку «Приватбанк» до Войцеховської Людмили Микола-
ївни про стягнення заборгованості, що відбудеться 18 січня 2017 року о 09.00
год.

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

Суддя Л. М. Осіпенко

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області викликає Балюка Анатолія Андрійовича
(останнє відоме місце проживання: вул. П.Мирного, 20, кв. 29, м. Миргород Полтавської області) як
відповідача в судове засідання в цивільній справі за позовом Публічного акціонерного товариства
комерційного банку «ПРИВАТБАНК» до Балюка Анатолія Андрійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 21 грудня 2016 року о 8 год. 15 хв. у приміщенні суду за адресою:
м. Миргород, вул. Гоголя, 133, суддя Сидоренко Ю.В., тел. 5-47-89.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідач
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Ю. В. Сидоренко

Втрачені документи, судновий

білет, свідоцтво та технічний талон

на катер «Воронеж», бортовий

номер ДНП 0540 К, що належать

Тульчинському Якову Аврамовичу,  

вважати недійсними.

 
Номер лоту:  670-678 
Коротка назва лоту: 670 – Домоволодіння у м.Донецьк 

671– 672 – Двокімнатні квартири у м.Донецьк 
673 – 675 – Комерційна нерухомість у м.Донецьк 
676 – Бокс для зберігання плавзасобів у м.Ялта 
677 – Трикімнатна квартира у м.Донецьк 
678 – виробничі приміщення у м.Запоріжжя  

Місце проведення 
аукціону: 

https://ubprofesional.com.ua 

Дата проведення аукціону: 12.01.2017 року 
Час проведення аукціону: з 10:00 до 12:00 
Детальна інформація по 
лоту (параметри, 
забезпечення, початкова 
ціна, правила участі  
в аукціоні): 

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/ 
22-kambio/8050-12012017-1 
 

 

У провадженні Харківського районного суду Харківської
області знаходиться цивільна справа №635/4936/16-ц за
позовом Долгошеєва Миколи Миколайовича до Кисіля
Віктора Васильовича, товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Агентство телебачення новини» про захист
честі, гідності та ділової репутації та спростування поши-
реної недостовірної інформації.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство
телебачення новини», останнє відоме місцезнаходження
якого: м. Харків, вул. Петровського, 3, викликається як від-
повідач на судове засідання на 23 грудня 2016 р. о 09.00 у
приміщенні Харківського районного суду Харківської обл.
(Харківська обл., Харківський р-н, c. Покотилівка, вул. Ско-
вороди, б. 18, каб. № 10).

Суддя А.Ю. Полєхін

Шосткинський міськрайонний суд Сумської об-

ласті, який знаходиться за адресою: 41100, Сумська

область, м. Шостка, вул. Свободи, 63, в особі голо-

вуючого по справі судді Євдокімової Олени Павлівни

викликає Дідуха Сергія Віталійовича, 07.07.1985

року народження, місце реєстрації та проживання

якого не відоме, у судове засідання на 26.12.2016

року на 09.00 год. у справі за позовом ПАТ КБ «При-

ват банк» до Дідуха С.В. про стягнення боргу.

Козелецький районний суд Чернігівської області
викликає відповідачку Кочергу Ольгу Володими-
рівну, зареєстрованим місцем проживання якої є:
смт Десна, вул. Рибалка, буд. 1, кв. 28 Козелецького
району Чернігівської області, у судове засідання на
19 грудня 2016 року о 14.30 год. (вул. Свято-Преоб-
раженська, 7, смт Козелець, Чернігівська область,
17000) у справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Кочерги Ольги Володимирівни про стягнення забор-
гованості.

Суддя Бузунко О. А.

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі № 2-773/16 за позовом Каленського
Петра Дмитровича до Мелікова Георгія Сергійовича,
Мелікової Анаіт Климівни про визнання недійсними
договорів дарування нерухомого майна, викликає до
суду як відповідачку Мелікову Анаіт Климівну на 19
грудня 2016 року о 10.00 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Болобана В.Г. у приміщенні суду за адресою:
Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б. 20.

В разі неявки відповідачки справа буде розглянута
в її відсутність на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Болобан В. Г.

Рахівський районний суд викликає як відповідача Симчич Василя
Васильовича, 29 квітня 1984 року народження, мешканця с. Лючки,
№30, Косівського району, Івано-Франківської області, по цивільній
справі № 305/228/16-ц за позовом Симчич Гафії Юріївни до Симчич
Василя Васильовича про розірвання шлюбу, на 20 грудня 2016 року о
10.40 год. за адресою: м. Рахів, вул. Карпатська, № 15.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки відповідача, справа буде
розглядатися за наявними матеріалами.

Суддя Бліщ О. Б.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає Дериглазова
Валентина Вікторовича як відповідача у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи ЄУ №420/2142/16-ц (провадження №2/420/1019/16) за позо-
вом ТОВ «Порше Мобіліті» до Дериглазова Валентина Вікторовича про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 19 грудня 2016 року о 13 год. 00
хв. (резервна дата судового засідання 22 грудня 2016 року о 09 год. 30 хв.)
в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул. Українська,
28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Р.Р. Потапенко

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 16 грудня 2016 року об 11.00 годині в при-
міщенні Чернігівського районного суду Запорізької області за адресою:
Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, буд. 391, Мартинова
Сергія Володимировича, Мартинову Наталію Петрівну, зареєстровані
за адресою: Донецька область, м. Кіровське, вул. Асфальтна, 5-а/6, як
відповідачів по цивільній справі № 329/1081/16-ц за позовом ПАТ
«Альфа-Банк» до Мартинова Сергія Володимировича, Мартинової На-
талії Петрівни про стягнення заборгованості.

Суддя Н.М. Пода
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оголошення
Повістка про виклик в суд, відповідно 
до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України

В провадженні Новопсковського районного суду Луган-
ської області знаходиться спеціальне кримінальне провад-
ження № 22016130000000169 від 11.08.2016, відносно
Басової Єсенії Сергіївни за обвинуваченням у вчиненні кри-
мінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3
КК України.

Басова Єсенія Сергіївна, зареєстрована за адресою: 
м. Красний Луч, Луганська область, вул. Пирогова, 5.

На підставі ст.ст. 135, 297-5, 323 КПК України обвинува-
ченій Басовій Єсенії Сергіївні необхідно з’явитися 22 грудня
2016 року о 10 год. 00 хв. у судове засідання, яке відбудеться
в приміщенні Новопсковського районного суду Луганської
області за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Лу-
ганської області.

В провадженні Новопсковського районного суду Луган-
ської області знаходиться спеціальне кримінальне провад-
ження № 22016130000000230 від 17.10.2016, відносно
Аніщенка Тараса Анатолійовича за обвинуваченням у вчи-
ненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2
ст. 110 КК України, Одарченка Сергія Анатолійовича, Скреб-
цова Владислава Юрійовича за обвинуваченням у вчиненні
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110
КК України.

Аніщенко Т.А., зареєстрований за адресою: с. Заайда-
рівка, Новопсковський район, Луганська область, вул. Пер-
шотравнева, 34; Одарченко С.А., зареєстрований за адресою:
смт Новопсков, Луганська область, вул. Пролетарська, 32-а,
21; Скребцов В.Ю., зареєстрований за адресою: смт Новоп-
сков, Луганська область, вул. Шевченка, 27.

На підставі ст.ст. 135, 297-5, 323 КПК України Аніщенку
Тарасу Анатолійовичу, Одарченку Сергію Анатолійовичу,
Скребцову Владиславу Юрійовичу необхідно з’явитися 19
грудня 2016 року о 09 год. 30 хв. у судове засідання, яке від-
будеться в приміщенні Новопсковського районного суду Лу-
ганської області за адресою: вул. Українська, 28, смт
Новопсков Луганської області.

Поважні причини неприбуття особи на виклик суду перед-
бачені ст. 138 КПК України. Наслідки неприбуття обвинува-
ченого передбачені ст.ст. 139, 323 КПК України.

Суддя О. С. Стеценко

Повістка про виклик обвинуваченого 
відповідно до вимог ст.ст. 297-5, 323 КПК України
В провадженні Новопсковського районного суду Лу-

ганської області знаходиться спеціальне кримінальне
провадження № 22016080000000002 від 28.01.2016 сто-
совно Гаврилішина Олексія Володимировича, 13.05.1976
року народження, обвинуваченого у вчиненні злочину,
передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинувачений Гаврилішин Олексій Володимирович,
зареєстрований за адресою: вул. Морська, буд. 62, кв.
14, м. Приморськ Запорізької області, та проживає за ад-
ресою: вул. Вінницька, буд. 20, м. Красний Луч Луган-
ської області.

На підставі ст.ст. 323, 297-5, 135 КПК України, вам не-
обхідно з’явитись 19 грудня 2016 року о 15 год. 30 хв. у
судове засідання до суду за адресою: вул. Українська, 28,
смт Новопсков Луганської області.

Суддя P. P. Потапенко

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

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8742/2016-к
стосовно Божича Дмитра Вікторовича, 05.02.1980 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст.
109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійс-
нювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, пе-
редбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Божич
Дмитро Вікторович, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, кв-л Молодіжний, б.18, кв. 314.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Божича Дмитра Вік-
торовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 19
грудня 2016 року об 11.00 годині в залі судових засідань Сва-
тівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Половинки В.О., суддів Попової О.М., Реки A.С.

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

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8738/2016-к
стосовно Малихіна Олександра Сергійовича, 12.01.1981 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаче-
ного ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійснюва-
лось спеціальне досудове розслідування в порядку,
передбаченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Малихін
Олександр Сергійович, зареєстрований за адресою: Луганська
область, м. Луганськ, кв-л Південний, б. 4-а, кв. 76.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Малихіна Олексан-
дра Сергійовича у підготовче судове засідання, яке розгляда-
ється в порядку спеціального судового провадження та
відбудеться 19 грудня 2016 року о 09.30 годині в залі судових
засідань Сватівського районного суду Луганської області за ад-
ресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги,
34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Половинки В.О., суддів Попової О.М., Реки A.C.

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/342/2016-к
стосовно Іванушкіна Сергія Сергійовича, 12.05.1965 року народ-
ження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст.
109 ч. 1, ст. 110 ч. 2, ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Іванушкін Сергій
Сергійович, зареєстрований за адресою: Луганська область, смт
Станиця Луганська, вул. Шевченка, б. 96.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Іванушкіна Сергія
Сергійовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 19
грудня 2016 року о 10.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Половинки В.О., суддів Юрченко C.O., Попової О.M.

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

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8735/2016-к
стосовно Малахової Світлани Анатоліївни, 27.08.1964 року на-
родження, обвинуваченої у вчиненні злочину, передбаченого ст.
109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійсню-
валось спеціальне досудове розслідування в порядку, передба-
ченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачена Малахова Світлана
Анатоліївна, зареєстрована за адресою: Луганська область, м.
Луганськ, вул. Ширшова, б. 13а.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Малахову Світлану
Анатоліївну в підготовче судове засідання, яке розглядається в
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 19
грудня 2016 року о 15.30 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Половинки В.О., суддів Попової О.М., Реки А.С.

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

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8734/2016-к
стосовно Мануйлова Євгена Володимировича, 05.01.1967 року
народження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ст. 109 ч. 1, ст. 258-3 ч. 1, ст. 110 ч. 2 КК України, по якому здійс-
нювалось спеціальне досудове розслідування в порядку, перед-
баченому ст. 297-1 КПК України. Обвинувачений Мануйлов Євген
Володимирович, зареєстрований за адресою: Луганська об-
ласть, м. Луганськ, 1-й мікрорайон, б. 4, кв. 1.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Мануйлова Євгена
Володимировича у підготовче судове засідання, яке розгляда-
ється в порядку спеціального судового провадження та відбу-
деться 19 грудня 2016 року о 14.30 годині в залі судових засідань
Сватівського районного суду Луганської області за адресою: Лу-
ганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Половинки В.О., суддів Попової О.М., Реки А.С.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/4321/2016
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Сисоєва Сергія
Сергійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Останнє відоме місце проживання
відповідача Сисоєва Сергія Сергійовича: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Корчагіна, буд. 36, кв. 194.

Відповідач викликається до суду на 21 грудня 2016
року на 08 год. 40 хв. для участі у судовому засіданні.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття в су-
дове засідання, відповідач повинен повідомити суд
про причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутністю.

Суддя О.В. Ільяшевич

Повістка про виклик обвинуваченого при здійсненні 
спеціального судового провадження

В провадженні Сватівського районного суду Луганської об-
ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/4975/2016-к
стосовно Сороковенка Руслана Вікторовича, 06.02.1980 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне
досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК
України. Обвинувачений Сороковенко Руслан Вікторович, заре-
єстрований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, вул. Со-
вєтська, б. 4, кв. 83.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Сороковенка Руслана
Вікторовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 19
грудня 2016 року о 10.00 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Половинки В.О., суддів Осіпенко Л.М., Попової О.М.

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

ласті знаходиться кримінальне провадження № 426/8736/2016-к
стосовно Сурженка Михайла Вікторовича, 29.08.1964 року на-
родження, обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого
ст. 258-3 ч. 1 КК України, по якому здійснювалось спеціальне
досудове розслідування в порядку, передбаченому ст. 297-1 КПК
України. Обвинувачений Сурженко Михайло Вікторович, зареєс-
трований за адресою: Луганська область, м. Луганськ, кв-л 50-
річчя Жовтня, б. 26, кв. 10.

На підставі ст.ст. 314, 297-5, 323 КПК України, Сватівський
районний суд Луганської області викликає Сурженка Михайла
Вікторовича у підготовче судове засідання, яке розглядається в
порядку спеціального судового провадження та відбудеться 19
грудня 2016 року о 15.00 годині в залі судових засідань Сватів-
ського районного суду Луганської області за адресою: Луганська
область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

Справа розглядатиметься колегією суддів у складі головую-
чої судді Половинки В.О., суддів: Попової О.М., Реки А.С.

Полтавський районний суд Полтавської області, від-
повідно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викликає Войлову
Вікторію Володимирівну (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Полтава, вул. Панаса Мирного, буд. 15, Полтав-
ського району, Полтавської області) в судове засідання
як відповідача та Войлова Станіслава Миколайовича (ос-
таннє відоме місце проживання та реєстрації: с. Нижні
Млини, вул. Кучеренка, 162, Полтавського району, По-
лтавської області) в судове засідання як відповідача, яке
відбудеться в приміщенні Полтавського районного суду
Полтавської області за адресою: м. Полтава, вул. Євро-
пейська, 154-а о 16.00 год. 19.12.2016 року по цивільній
справі № 545/2917/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ
«Правекс Банк» до Войлова Станіслава Миколайовича,
Войлова Миколи Єгоровича, Войлової Вікторії Володи-
мирівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Суддя О.О. Гальченко

Новокаховський міський суд Херсонської області
викликає Москаленко Віру Григорівну у судове засі-
дання, як відповідача по цивільній справі 
№ 661/2796//16-ц за позовною заявою Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Москаленко Віри Григорівни про стягнення
заборгованості за договором кредиту, яке призна-
чене на 26 грудня 2016 року о 08.30 годині та відбу-
деться в приміщенні суду за адресою: 74900,
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр-т Дніпров-
ський, 1-а, під головуванням судді Бойко М.Є.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки справа може бути
розглянута за її відсутністю.

Суддя М.Є. Бойко

Новокаховський міський суд Херсонської області
викликає Мартинюк Наталію Василівну у судове за-
сідання, як відповідача по цивільній справі 
№ 661/3274/16-ц за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства «Акцент Банк» до Мартинюк
Наталії Василівни про стягнення заборгованості за
договором кредиту, яке призначене на 20 грудня
2016 року о 09.30 годині та відбудеться в приміщенні
суду за адресою: 74900, Херсонська область, м. Нова
Каховка, пр-т Дніпровський, 1-а, під головуванням
судді Бойко М.Є.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки справа може бути
розглянута за її відсутністю.

Суддя М.Є. Бойко

Новокаховський міський суд Херсонської області
викликає Литвиненка Дмитра Сергійовича у судове
засідання, як відповідача по цивільній справі 
№ 661/3117/16-ц за позовною заявою Публічного ак-
ціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Литвиненка Дмитра Сергійовича про стяг-
нення заборгованості за договором кредиту, яке при-
значене на 26 грудня 2016 року о 09.00 годині та
відбудеться в приміщенні суду за адресою: 74900,
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр-т Дніпров-
ський, 1-а, під головуванням судді Бойко М.Є.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки справа може бути
розглянута за його відсутністю.

Суддя М.Є. Бойко

Новокаховський міський суд Херсонської області
викликає Мельника Валерія Володимировича у су-
дове засідання, як відповідача по цивільній справі 
№ 661/2856//16-ц за позовною заявою Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Мельника Валерія Володимировича про
стягнення заборгованості за договором кредиту, яке
призначене на 27 грудня 2016 року о 09.30 годині та
відбудеться в приміщенні суду за адресою: 74900,
Херсонська область, м. Нова Каховка, пр-т Дніпров-
ський, 1-а, під головуванням судді Бойко М.Є.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-
відач вважається повідомленим про час і місце роз-
гляду справи і у випадку неявки справа може бути
розглянута за його відсутністю.

Суддя М.Є. Бойко

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області ви-
кликає до суду як відповідачів Дойкова Юрія Вікторо-
вича, 19.02.1983 року народження та Дойкову Ірину
Іванівну, 24.04.1981 року народження, по цивільній
справі № 500/3354/16-ц за позовом Дойкова Михайла
Вікторовича до Дойкова Юрія Вікторовича, Дойкової
Ірини Іванівни про стягнення суми, у судове засідання
призначене на 18 січня 2017 року об 11 годині 00 хвилин,
яке відбудеться в приміщенні суду за адресою: м. Ізмаїл,
вул. Клушина, 2.

Відповідачам пропонується подати свої заперечення
проти позову з посиланням на докази, якими вони об-
ґрунтовуються. У випадку неявки відповідачі повинні по-
відомити відповідні причини, інакше справа буде
розглянута за їх відсутності на підставі наявних у мате-
ріалах справи доказів.

Це оголошення вважається належним повідомленням.
Суддя В.М. Швець

Бучацький районний суд Тернопільської області ви-
кликає в судове засідання як відповідача Марковича Ві-
талія Олександровича, місце перебування якого
невідоме, останнє місце проживання: с. Рублене, Бучаць-
кого району, Тернопільської області по справі за позовом
Маркович Надії Михайлівни до Марковича Віталія Олек-
сандровича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 09 год. 00 хв. 22 грудня
2016 року в приміщенні Бучацького районного суду Тер-
нопільської області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича,
11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу пропону-
ється надати свої заперечення щодо позову та докази. У
разі неявки, відповідачі повинні повідомити суд про при-
чини.

В разі неявки без поважної причини справу буде роз-
глянуто у його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК Ук-
раїни за наявними в ній доказами.

Суддя Р.О. Содомора

Зіньківський районний суд Полтавської області
викликає Костроміну Світлану Геннадіївну,
15.02.1992 р.н. (останнє відоме місце проживання:
село Лютенські Будища, вулиця Червоноармійська,
57 Зіньківського району Полтавської області) як від-
повідачку в судове засідання у цивільній справі за
позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Костроміної Світ-
лани Геннадіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 29 грудня 2016 року
о 13 годині 10 хвилин у приміщенні Зіньківського
районного суду Полтавської області за адресою: По-
лтавська область, місто Зіньків, вулиця Соборності,
2. Головуючий по справі суддя Дем’янченко C.M.

Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, справу
буде розглянуто за вашої відсутності. Відповідачка
зобов’язана повідомити суд про причини неявки в
судове засідання.

П’ятихатський районний суд Дніпропетровської об-
ласті повідомляє, що 25.11.2016 року винесено заочне
рішення по цивільній справі №190/1508/16-ц, провад-
ження №2/190/560/16 за позовною заявою Шпаченко Те-
тяни Євгенівни до Верхогляд Ніни Терентіївни, третя
особа - Товарна біржа «Українська» в особі Південно-
східного регіонального управління товарної біржі «Укра-
їнська», про визнання права власності в порядку
спадкування, яким позовні вимоги позивача задоволено
повністю, визнано за Шпаченко Тетяною Євгенівною
(10.06.1960 року народження, уродженкою м. Арте-
мівськ Донецької області) в порядку спадкування за за-
коном після смерті матері Бродянко Надії Петрівни,
померлої 18.01.2016 року в м. Артемівськ, м. Часів Яр
Донецької області, право власності на житловий будинок
з надвірними будівлями і спорудами, що розташовані за
адресою: Дніпропетровська область, П’ятихатський
район, с. Жовте, вул. Осипенка, 42а.

Суддя О. Ю. Семенников

Болградський районний суд Одеської області повідомляє
відповідачку Чобану Аллу Миколаївну, 12 червня 1968 року
народження, останнє відоме місце реєстрації за адресою:
вул. 25 Чапаївської дивізії, буд. 37/92, м. Болград, Одеська
область, що 27.12.2016 року о 13.00 годині в залі судового
засідання № 4 Болградського районного суду Одеської об-
ласті за адресою: Одеська область, м. Болград, вул. 25 Сер-
пня, № 192, відбудеться судове засідання по цивільній
справі № 497/2073/16-ц за позовом Товариства з обмеже-
ною відповідальністю «Фінансова компанія «Європейська
агенція з повернення боргів» до Чобану Алли Миколаївни
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Болградський районний суд пропонує відповідачці Чо-
бану Аллі Миколаївні подати пояснення, заперечення та усі
наявні у неї докази по справі особисто або через представ-
ника.

У разі неявки в судове засідання Чобану Алли Микола-
ївни, справа може бути розглянута за відсутністю відпові-
дачки та її представника за наявними в ній доказами.

Суддя С. В. Кодінцева

Голосіївський районний суд м. Києва викликає від-
повідача Котляра Леоніда Михайловича, останнє ві-
доме місцезнаходження якого: м. Київ, вул.
Горького, 102, кв. 35, у судове засідання на
19.12.2016 року об 11 год. 00 хв. на розгляд цивіль-
ної справи за позовом Моторного (транспортного)
страхового бюро України до Котляра Леоніда Михай-
ловича про відшкодування в порядку регресу витрат,
пов’язаних з виплатою страхового відшкодування,
яке відбудеться в приміщенні суду: м. Київ, вул. П.
Потєхіна, 14А, кабінет №27.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені
статтями 169, 170 ЦПК України.

Суддя Н. В. Антонова

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача по
справі № 409/2480/16-ц за позовом Мусаелян Елліни
Сергіївни до Мусаелян Владислава Віталійовича про
надання дозволу на тимчасовий виїзд за кордон не-
повнолітньої дитини без згоди батька.

Судове засідання відбудеться 22.12.2016 року о
15.30 год. (резервна дата на 05.01.2017 року о 15.30
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт
Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Викликається відповідач Мусаелян Владислав Ві-
талійович, останнє відоме місце реєстрації: кв-л Мир-
ний, буд. 7, кв. 174, м. Луганськ.

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

Суддя Максименко О. Ю.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької
області викликає в судове засідання Іванова Юрія Іусти-
новича (останнє місце реєстрації: Вінницька область, 
м. Могилів-Подільський, вул. 8-го Березня, 28), для роз-
гляду цивільної справи за позовом AT «Ощадбанк» до
Іванова Юрія Іустиновича, треті особи: Відділ Державної
виконавчої служби Могилів-Подільського міськрайон-
ного управління юстиції, УБОЗ МВС України УМВС Ук-
раїни у Вінницькій області, про звільнення майна з-під
арешту.

Судове засідання призначено на 27.12.2016 р. об 11
годині 00 хвилин у приміщенні Могилів-Подільського
міськрайонного суду Вінницької області за адресою: Він-
ницька обл., м. Могилів-Подільський, вул. Сагайдачного,
1/30. Заяву розглядає суддя Жикевич Т.Б.

У разі неявки Іванова Юрія Іустиновича в судове засі-
дання позовна заява буде розглянута за його відсутності.
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Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, м.
Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Ель
Аммурі Халім Хамад як відповідача в судове засі-
дання по цивільній справі № 426/432/16-ц за позо-
вом Шпілевої Таїси Андріївни до Ель Аммурі Халім
Хамад, що відбудеться 19 грудня 2016 року о 15.00
год.

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

Суддя Л.М. Осіпенко

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Соловйову
Наталію Олександрівну в справі № 433/2430/16-ц-
2/433/1194/16 за позовом ТОВ «Порше Мобіліті» до
Соловйової Наталії Олександрівни про стягнення за-
боргованості.

Засідання відбудеться 19 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.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Колтунова
Олега Івановича в справі № 433/2436/16-ц-
2/433/1200/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Кол-
тунова Олега Івановича про стягнення
заборгованості.

Засідання відбудеться 19 грудня 2016 року о 10
год. 30 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.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Валєєву
Евеліну Равіліївну в справі № 433/2437/16-ц-
2/433/1201/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Ва-
лєєвої Евеліни Равіліївни про стягнення
заборгованості.

Засідання відбудеться 19 грудня 2016 року об 11
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.

Кремінський районний суд Луганської області, що
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Кремінна, пл. Красна, 5, викликає Самойлова Сер-
гія Володимировича (місце реєстрації: пр-кт Леніна,
10/5, м. Кремінна), як відповідача по справі 
№ 414/2165/16-ц, провадження № 2/414/667/2016 за
позовом Абрамович Галини Яківни до Самойлова
Сергія Володимировича, третя особа: Кремінська те-
риторіальна громада в особі Кремінської міської
ради, про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням, що відбу-
деться 19 грудня 2016 року о 14 годині 00 хвилин.

Суддя В.М. Ковальов

Сєвєродонецький міський суд Луганської області викли-
кає як відповідача Худолєя Дмитра Анатолійовича (Луган-
ська область, Попаснянський район, с. Вовчеярівка, вул.
Першотравнева, 17) у судові засідання з розгляду цивіль-
них справ № 428/5232/16-ц, № 428/5231/16-ц за позовами
Худолєй Юлії Володимирівни до Худолєя Дмитра Анатолі-
йовича про стягнення аліментів на утримання неповноліт-
ньої дитини та стягнення аліментів на утримання дружини,
з якою проживає дитина віком до 3-х років, які відбудуться
19 грудня 2016 року о 15 годині 00 хвилин та о 15 годині
30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі
неявки на вказані судові засідання суд розглядатиме
справи без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя І.О. Юзефович

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідача Волчанську Ва-
лентину Вікторівну для розгляду цивільної справи за
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» до Волчанської Валентини Вікторівни про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 19 грудня 2016
року о 09 годині 00 хвилин (резервна дата судового за-
сідання 21 грудня 2016 року о 09 годині 00 хвилин) в
приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Українська, 28, смт Новопсков, Луганської об-
ласті.

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

Суддя Р.Р. Потапенко

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання як відповідача Кролевець
Віталія Вадимовича для розгляду цивільної справи за
позовом Кролевець Світлани Сергіївни до Кролевець
Віталія Вадимовича про розірвання шлюбу, яке відбу-
деться 19 грудня 2016 року о 14 годині 00 хвилин (ре-
зервна дата судового засідання 21 грудня 2016 року
о 08 годині 00 хвилин) в приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт
Новопсков, Луганської області. 

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

Суддя Р.Р. Потапенко

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає у судове засідання як відповідачів Романенка
Олександра Миколайовича, Лісову Тетяну Вікторівну для
розгляду цивільної справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Укрсоцбанк» до Романенка Олексан-
дра Миколайовича, Лісової Тетяни Вікторівни про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 19 грудня 2016
року о 09 годині 30 хвилин (резервна дата судового засі-
дання 21 грудня 2016 року о 09 годині 30 хвилин) в при-
міщенні Новопсковського районного суду за адресою:
вул. Українська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя Р.Р. Потапенко

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає у судове засідання як відповідача Зінов’єва
Олексія Олександровича для розгляду цивільної
справи за позовом Зінов’євої Марини Анатоліївни до
Зінов’єва Олексія Олександровича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 19 грудня 2016 року о 08 го-
дині 30 хвилин (резервна дата судового засідання 21
грудня 2016 року о 08 годині 30 хвилин) в приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою: вул. Ук-
раїнська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя Р.Р. Потапенко

Оріхівський районний суд Запорізької області
викликає Паустовську Ірину Іванівну, як відпові-
дача по цивільній справі за номером провадження
№ 2/323/850/16, справа № 323/2954/16-ц, за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Паустовської Ірини
Іванівни про стягнення заборгованості, яку призна-
чено до розгляду о 09 год. 30 хв. 22 грудня 2016
року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Йохана Янцена (К. Маркса),
27а, каб. № 14. 

Суддя Мінаєв M.M.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Карягіна Дмитра Володимировича, як відпо-
відача по цивільній справі за номером провадження
№ 2/323/210/16, справа № 323/533/16-ц, за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Карягіна Дмитра Володи-
мировича про стягнення заборгованості, яку призна-
чено до розгляду о 10 год. 00 хв. 20 грудня 2016
року у приміщенні суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Оріхів, вул. Йохана Янцена (К. Маркса), 27а,
каб. № 14. 

Суддя Мінаєв M.M.

Херсонський міський суд Херсонської області по-
відомляє, що 29.12.2016 р. о 09.15 год. в приміщенні
суду, за адресою: м. Херсон, вул. Маяковського,
6/29, каб. № 410, відбудеться слухання цивільної
справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційного банку «Укрсиббанк» до Дєдо-
вої Світлани Анатоліївни про стягнення
заборгованості.

Просимо відповідачку Дєдову Світлану Анатолі-
ївну з’явитися до суду на вказані дату і час. У випадку
неявки відповідача справа буде розглянута у її від-
сутність.

Суддя О.Й. Ігнатенко

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Комерційний банк «Український фінан-
совий світ» до Зотової Яни Ігорівни про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідачка по
справі Зотова Яна Ігорівна (зареєстрована за адресою:
83005, м. Донецьк, вул. Куусінена, 15/1), викликається
на 22 грудня 2016 року на 09.30 год. до суду, каб. № 8,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О.Г. Геря

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Боярчук Тетяну Сергіївну, як відповідача 
по цивільній справі за номером провадження 
№ 2/323/592/16, справа № 323/2217/16-ц, за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Боярчук Тетяни Сергіївни
про стягнення заборгованості, яку призначено до
розгляду о 09 год. 45 хв. 20 грудня 2016 року у при-
міщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Орі-
хів, вул. Йохана Янцена (К. Маркса), 27а, каб. № 14. 

Суддя Мінаєв M.M.

Оріхівський районний суд Запорізької області ви-
кликає Савченка Максима Костянтиновича, як 
відповідача по цивільній справі за номером провад-
ження № 2/323/709/16, справа № 323/2575/16-ц, за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Савченка Мак-
сима Костянтиновича про стягнення заборгованості,
яку призначено до розгляду о 09 год. 30 хв. 29
грудня 2016 року у приміщенні суду за адресою: За-
порізька область, м. Оріхів, вул. Йохана Янцена (К.
Маркса), 27а, каб. № 14. 

Суддя Мінаєв M.M.

Броварський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Гончаренко Тетяну Іванівну, 15 липня 1957 року
народження, як відповідача у справі за позовом Бори-
сенко Алли Іванівни до Гончаренко Тетяни Іванівни,
третя особа: Гончаренко Іван Миколайович про визнання
особи такою, що втратила право користування житло-
вим приміщенням, яке призначене на 21 грудня 2016
року о 08 год. 45 хв. у приміщенні суду, що знаходиться
за адресою: Київська обл., м. Бровари, вул. Грушев-
ського, 2, каб. № 214.

В разі вашої неявки справу буде розглянуто за наяв-
ними матеріалами в справі.

Суддя В.С. Сердинський

У Подільському районному суді м. Києва
31.01.2017 р. о 10 год. 30 хв. під головуванням судді
Декаленко B.C. буде розглядатись цивільна справа
за позовом Березівського Ігоря Миколайовича до
Овсяннікової Катерини Сергіївни, Сидоренко Олек-
сандри Олександрівни про визнання недійсним до-
говору позики.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) в су-
дове засідання обов’язкова.

При неявці відповідачів справа буде слухатись за
їх відсутності згідно ст. 169 ЦПК України.

Суддя В.С. Декаленко

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області
повідомляє Тімановського Олександра Володимировича, ос-
таннє відоме місце проживання якого: вул. Коротченка
Дем’яна, 6, кв. 53, м. Первомайськ, Миколаївської області,
про те, що судовий розгляд у цивільній справі за № провад-
ження 2/484/2582/16 за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ті-
мановського Олександра Володимировича про стягнення
заборгованості, призначено на 20 грудня 2016 року о 08.30
год. На призначений час Тімановському Олександру Володи-
мировичу слід з’явитися до суду за адресою: вул. Івана Ви-
говського, 18, м. Первомайськ, Миколаївської області. При
собі мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

У разі неявки відповідача позов, на підставі ч. 4 ст. 169 ЦПК
України, буде розглянутий за його відсутності на підставі на-
явних у справі доказів. Суддя Т.Ю. Фортуна

Старобільський районний суд Луганської області ви-
кликає Мільцева Романа Сергійовича, зареєстрованого
за адресою: Луганська область, м. Антрацит, вул. Пет-
ровського, 55/45 як відповідача у судове засідання по
цивільній справі № 2/431/1633/16 р. за позовом Мільце-
вої Єлли Рафіківни до Мільцева Романа Сергійовича про
надання дозволу на тимчасовий виїзд неповнолітньої ди-
тини за межі України, яке відбудеться 19 грудня 2016
року о 14 годині 30 хв. в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38а.

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

Суддя Форощук О.В.

Романівський районний суд Житомирської області
викликає як відповідача Слинявчука Юрія Петровича 
в судове засідання для розгляду цивільної справи 
№ 290/668/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приват Банк» до Ткачука
Ігоря Миколайовича, Слободян Орисі Георгіївни та Сли-
нявчука Юрія Петровича про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 26 січня 2017 року о 09 годині за адре-
сою: смт Романів, вул. Небесної Сотні, 86/10, Житомир-
ської області, зал судових засідань № 1.

У разі неявки представника відповідача в судове за-
сідання розгляд справи відбудеться за його відсутності.

Суддя С.В. Бабич

Богородчанський районний суд Івано-Франків-
ської області викликає у судове засідання, яке від-
будеться 27 грудня 2016 року о 09.00 годині в
приміщенні Богородчанського районного суду Івано-
Франківської області за адресою: Івано-Франківська
область, смт Богородчани, вул. Шевченка, 68, Лиси-
шина Романа Дмитровича (останнє відоме місце ре-
єстрації: Івано-Франківська обл., Богородчанський
р-н., с. Горохолина, вул. Українська, буд. 267) як від-
повідача по цивільній справі № 320/3754/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Лисишина Романа
Дмитровича про стягнення заборгованості.

Суддя Круль І.В.

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

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

Справу призначено до розгляду на 15.00 годину 28
грудня 2016 року.

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

Суддя Дочинець С.І.

Приватним акціонерним товариством
«ДТЕК ПАВЛОГРАДВУГІЛЛЯ», іден-

тифікаційний код юридичної особи 00178353, міс-

цезнаходження юридичної особи: 51400,

Дніпропетровська область, м. Павлоград, вулиця Со-

борна, 76, було втрачено спеціальний дозвіл на ко-

ристування надрами № 4789 (серія А № 004227) від

24 листопада 2008 року, виданий Державною служ-

бою геології та надр України.

Публічне акціонерне товариство 
«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер 
з вибору страхової компанії (серед компаній, акре-
дитованих у ПАТ «МАРФІН БАНК»), для надання по-
слуг добровільного страхування (КАСКО) та
обов’язкового страхування громадської відповідаль-
ності (ОСАГО) автотранспорту Банку у 2017 р.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті
www.marfinbank.ua

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Вознюка
Ігоря Івановича, 10.03.1969 року народження, останнє
місце проживання якого: смт Корнин, вул. 1-го Травня,
18 Попільнянського району Житомирської області, по
справі за позовом Публічного акціонерного товариства
КБ «Приват Банк» до Вознюка Ігоря Івановича про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться о 10.00 годині
23.12.2016 року в залі суду Попільнянського районного
суду: смт Попільня, вул. Б.Хмельницького, 24 Попіль-
нянського району Житомирської області.

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

Суддя Сікан В. М.

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідачку Бокову
Людмилу Сергіївну, 23.06.1970 року народження, ос-
таннє місце проживання якої: с. Андрушки, вул. Жов-
тнева, 12 Попільнянського району Житомирської
області, по справі за позовом Публічного акціонерного
товариства КБ «Приват Банк» до Бокової Людмили Сер-
гіївни про стягнення заборгованості, яке відбудеться о
10.15 годині 23.12.2016 року в залі суду Попільнян-
ського районного суду: смт Попільня, вул. Б.Хмельниць-
кого, 24 Попільнянського району Житомирської області.

В разі неявки відповідачки в судове засідання справа
буде розглянута за її відсутності.

Суддя Сікан В. М.

Святошинський райсуд м. Києва викликає відпо-
відача Лисенка Ігоря Володимировича, останнє ві-
доме місце реєстрації: м. Донецьк, вул. Політбійців,
6, кв. 4, у судове засідання по справі за позовом Па-
влюченко Вікторії Олексіївни до Лисенка Ігоря Во-
лодимировича про розірвання шлюбу та стягнення
аліментів, яке відбудеться під головуванням судді
Величко Т.О. 22 грудня 2016 року о 12 годині 00 хви-
лин за адресою: м. Київ, вул. Я. Коласа, 27-а, зал №3.

У разі неявки суд розгляне справу у вашу відсут-
ність.

Здолбунівський районний суд Рівненської області
викликає Розенмана Семена Марковича, як відпові-
дача в судове засідання по цивільній справі за позо-
вом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Розенмана Семена
Марковича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться 28.12.2016 р. об 11
год. 00 хв. у приміщенні суду (м. Здолбунів Рівнен-
ської області, вул. Незалежності, 10).

У разі неявки відповідача в судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі на-
явних у ній доказів відповідно до ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя Ю. А. Ковалик

Черниш Володимир Сергійович викликається в
судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідач по цивільній справі
№324/1782/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Черниша Володимира Сергійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 28.12.2016 року о 09 год. 30 хв. у приміщенні
суду за адресою: вул. Єдності, 28, м. Пологи Запо-
різької області.

Суддя Іванченко М. В.

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської
області викликає Вашкевич (Чалдомир) Ксенію Ми-
колаївну як відповідачку по цивільній справі за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товариства
комерційний банк «Приватбанк» до Вашкевич Ксенії
Миколаївни про стягнення заборгованості, яке при-
значено на 14.30 годину 20 грудня 2016 року за ад-
ресою: Миколаївська область, м. Вознесенськ, вул.
Кібрика, 11, каб. №3. У випадку неявки справа буде
розглядатися без вашої участі.

Суддя М. М. Ротар

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-
трян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, б. 64, каб. № 308) 16 січня 2017 року о 10
годині 00 хвилин буде розглядатись справа за позо-
вом Дочірнього підприємства «УКРАВТОГАЗ» Націо-
нальної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до
Мусієнка Петра Миколайовича про стягнення боргу.

Суд викликає як відповідача Мусієнка Петра Ми-
колайовича.

Явка відповідача у справі обов’язкова. У разі не-
явки справа буде розглянута за його відсутності.
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пОГОДА НА зАвтРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 15 ГРУДНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська -2    -7      +2    -3
Житомирська -1    -6      +2    -3
Чернігівська -7  -12       -2    -7
Сумська -8  -13       -3    -8
Закарпатська -1    -6      +2    -3
Рівненська 0    -5      +2    -3
Львівська -1    -6      +2    -3
Івано-Франківська -1    -6      +2    -3
Волинська 0    -5      +2    -3
Хмельницька -1    -6      +2    -3
Чернівецька -1    -6      +2    -3
Тернопільська -1    -6      +2    -3
Вінницька -1    -6      +2    -3

Oбласть Нiч          День
Черкаська -2      -7      +2     -3
Кіровоградська -2      -7      +2     -3
Полтавська -5   -10      -2     -7
Дніпропетровська -3      -8        0     -5
Одеська -2      -7      -1    +4
Миколаївська -2      -7      +2     -3
Херсонська -1      -6      +2     -3
Запорізька -3      -8      +2     -3
Харківська -7   -12      -3     -8
Донецька -4      -9        0     -5
Луганська -7   -12      -3     -8
Крим -1      -6      -2    +3
Київ -3      -5        0     -2

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

фОтОфАкт

У Миколаєві
вшанували пам’ять
жертв Голокосту

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

НАГАДУВАННЯ. Концерт-поема, приурочений до 75-річчя
трагедії Голокосту на Миколаївщині, відбувся в обласному
академічному художньому драматичному театрі. Ідея вшану-
вати пам’ять жертв страшної трагедії єврейського народу че-
рез призму музичного мистецтва належить Миколаївському
товариству єврейської культури. Допомогли реалізувати її
Миколаївське державне вище музичне училище й управління
культури, національностей та релігій облдержадміністрації. 

Голова обласної єврейської громади Михайло Гольденберг
перед початком концерту нагадав присутнім, що 2016-й на
державному рівні оголошено роком 75-річчя трагедії Баби-
ного Яру. Подібні до Бабиного Яру місця масового знищення
євреїв існують у країнах Європи, на всій території України. У
Миколаївській області — це обласний центр, села Плющівка,
Добре, Новополтавка. Другим Бабиним Яром називають се-
ло Богданівку Доманівського району, де нацисти знищили
понад 54 тисячі євреїв Одеси, Румунії, нинішньої Миколаїв-
ської області. «Розстріли та акції знищення організовувала
окупаційна влада, — зазначив Михайло Гольденберг. — Та
в них, на жаль, брали участь і представники місцевого насе-
лення. Колабораціоністи були у всі часи, але не вони визна-
чають обличчя народу. Справжнє обличчя народу — правед-
ники миру, ті, хто ціною власного життя рятували євреїв від
загибелі».

Михайло Давидович повідомив, що миколаївські вчені зіб-
рали чимало матеріалів, на підставі яких обласне товариство
єврейської культури видає книгу «Праведники миру. Правед-
ники України, рятівники», яку буде презентовано наприкінці
січня наступного року. 

Концерт-поема сповна передав жах і драматизм подій 75-
річної давності. За допомогою музики це вийшло набагато
сильніше, глибше і проникливіше, ніж словами, які зазвичай
виголошують на мітингах, семінарах та конференціях. У про-
грамі гармонійно поєдналися різні музичні стилі й напрями:
класика, народна та сучасна музика, романс. 

За словами організаторів, одна з місій концерту — нагада-
ти чинній владі про  жалюгідний стан місць масових розстрі-
лів і  поховань мирних жителів під час Другої світової війни. 

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Головною подією фут-
больного понеділка, на

наш погляд, стали не пере-
мога «Шахтаря» над «Ди-
намо» у принциповому
матчі, який вже після 18-го
туру майже остаточно ви-
рішив питання про на-
ступного чемпіона країни у
Прем’єр-лізі, не підбиття
підсумків року національ-
ною федерацією і, звісно,
не прогнозований четвер-
тий «Золотий м’яч» Кріш-
тіану Роналду, а завер-
шення ігрової епохи СаШо. 

Воротар київського «Ди-
намо» Олександр Шовков-
ський завершив кар’єру в
клубі, повідомляє офіцій-
ний сайт ФК «Динамо». Хо-
ча цей момент, як мовить-
ся, висів у повітрі і для ба-
гатьох був цілком очікува-
ним, та він заскочив зне-
нацька.

«Усе має початок і кі-
нець. Завершується і моя
більш ніж 20-річна кар’єра
гравця. Всі ці роки я був
щасливим захищати ко-
льори клубу «Динамо»
(Київ). У моїй кар’єрі були
як перемоги, так і поразки,
як тріумфи, так і невдачі. Я
був щасливим тут всі ці ро-
ки, але нині вирішив за-
вершити кар’єру. Настав
час сказати «Дякую!» клу-
бові та вболівальникам!» —
заявив Шовковський.

Певне, час і численній
громаді шанувальників гри
номер один, великій уболі-
вальницькій динамівській
аудиторії  подякувати Са-
Шо за велику футбольну
сагу. І, звісно, жодних сум-
нівів у тому, що подальша
діяльність Першого номера
буде так чи так пов’язана з
футболом. 

На жаль, у понеділок од-
ноклубники Олександра
Шовковського на чолі зі
своїм головним тренером
Сергієм Ребровим, з яким
воротар пережив чимало
тріумфальних і важких
моментів  на полі, не змог-
ли порадувати  ветерана
результатом і дисциплі-
ною.

Утім, напевне, так на-
віть ліпше. Адже якби ди-
намівці скоротили  відста-
вання від «Шахтаря» до
семи очок, подолати спо-
кусу утриматися від кар-
динальних змін у динамів-
ському господарстві було б
складніше. А це конче по-

трібно зробити саме цими
зимовими канікулами.
«Шахтар» — єдиний пред-
ставник України у євро-
кубках — вирішуватиме
власні завдання, а «Дина-
мо» треба робити своє. Оп-
тимізму на цьому шляху
має додавати те, що най-

кращою футбольною шко-
лою країни визнано саме
динамівську. Зрештою, не
подолав дороги той, хто
бодай раз не спіткнувся.
Кажуть, і про це йшлося в
понеділок у роздягальні
біло-синіх, коли туди зай-
шов попрощатися СаШо. 

Спіткнутися, щоб піднестися
ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ СЕЗОНУ. На канікули чинний і зимовий
чемпіони йдуть із різним настроєм

По завершенні знакового матчу «Динамо»
— «Шахтар» на НСК «Олімпійський» було

започатковано церемонію «Футбольні зірки
України-2016». Під час церемонії нагородже-
но визнаних найкращими гравців чоловічих
та жіночих змагань з  футболу, футзалу та
пляжного футболу, 11 кращих гравців за вер-
сією футболістів-професіоналів, а також ви-
значено найкращий гол 2016 року.

✔ Найкраща футбольна школа —  «Динамо»
(Київ)

✔ Найкращий молодий гравець —  Віктор
Коваленко («Шахтар», Донецьк)

✔ Найкращий гравець у футзал — Сергій
Журба (ХІТ, Київ)

✔ Найкращий гравець у пляжний футбол
— Віталій Сидоренко («Артур М’юзік», Київ)

✔ Найкращий футболіст з інвалідністю —
Тарас Дутко (збірна України з футболу 7х7)

✔ Автор найкращого голу — Сергій Си-
дорчук («Динамо», Київ; 6 листопада у матчі
чемпіонату України з «Дніпром»  — 2:1)

✔Найкращий арбітр — Микола Балакін (Ки-
ївська область)

✔ Найкращий тренер жіночих команд —
Наталія Зінченко («Житлобуд-2», Харків)

✔ Найкращий тренер чоловічих команд —
Юрій Вернидуб («Зоря», Луганськ)

✔ Найкращі 11 гравців-професіоналів:
✔ воротар: Андрій П’ятов («Шахтар», До-

нецьк)
✔ захисники: Даріо Срна, Ярослав Ракиць-

кий (обидва — «Шахтар», Донецьк), Євген Ха-
черіді («Динамо», Київ), Едуард Соболь («Зо-
ря», Луганськ)

✔ півзахисники: Фред, Віктор Коваленко,
Тарас Степаненко (усі — «Шахтар», Донецьк)

✔ нападники: Андрій Ярмоленко, Жуніор
Мораєс (обидва — «Динамо», Київ), Марлос
(«Шахтар», Донецьк)

✔ Найкраща футболістка — Ольга Овдій-
чук («Житлобуд-1», Харків)

✔ Найкращий футболіст — Андрій Ярмо-
ленко («Динамо», Київ)

✔ Спеціальну нагороду за вихід до фі-
нальної частини Кубка регіонів УЄФА отри-
мала переможець Кубка регіонів ФФУ — ама-
торська збірна команда Кіровоградської об-
ласті. Також спеціальними призами відзначи-
ли турнір «Шкіряний м’яч» як наймасовіші ди-
тячі змагання, а соціальна ініціатива «Грай в
гостях, грай всюди» отримала нагороду за
найкращий соціальний проект.

НОМЕР ОДИН. Нападника мадридського «Реала» та збірної Португалії Кріш-
тіану Роналду заслужено визнано найкращим гравцем світу у 2016 році за вер-
сією журналу France Football. Адже цьогоріч  Кріштіану виграв з «Реалом» Лігу
чемпіонів, а зі збірною Португалії тріумфував на Євро-2016.

На церемонії вручення нагороди португальця не було, оскільки він нині пе-
ребуває у складі «вершкових» в Японії на клубному чемпіонаті світу, однак
завсідник Інстаграм заздалегідь підготувався: його фото із сином, що подо-
рослішав і вважає батька «Номером один», вже зібрало десятки тисяч упо-
добайликів. 

31-річний Роналду, який вчетверте виграв цю нагороду (раніше — у 2008,
2013 та 2014 роках), скоротив до мінімального відставання за кількістю трофеїв
від Ліонеля Мессі,  найтитулованішого футболіста в історії премії (нагороджений
5 разів).

На рахунку Роналду протягом сезону 51 гол і 15 результативних передач в 48
матчах за «Реал», а також 3 голи і 3 результативні передачі на Євро-2016.

Нагадаємо, цього року France Football відмовився від співпраці з FIFA і надалі
вручатиме нагороду самостійно, отже слово журналістів знову важливе.

НАГОРОДИ

В українському футболі власні зірки
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У Шовковського є і тренерська ліцензія, і журналістський диплом, отже, далі буде… 


