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КАДРИ СКЛАЛИ ПРИСЯГУ
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Черкаські 
поштовики подають 
добрий приклад 
співпраці зі службою 
зайнятості

Перші 
випускники 
луганської 
«Академії поліції» 
стали на варту
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Прем’єр-міністр про ухвалення Верховною Радою 
в цілому нової редакції Закону «Про освіту» 

Росію залишили 
під санкціями

ГЕОПОЛІТИКА. Комітет постійних представників країн-чле-
нів ЄС (COREPER) ухвалив рішення, яким продовжив на на-
ступні шість місяців санкції проти осіб і компаній, дії яких під-
ривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність 
України. Адже термін дії чинних санкцій спливає 15 вересня, 
повідомляє УНІАН. 

Поки що не відомо, чи було внесено зміни до переліку осіб і 
компаній, проти яких застосовано санкції у вигляді заборони на 
в’їзд і замороження активів. У переліку, затвердженому мину-
лого разу, санкції запроваджували проти 153 осіб та 40 компа-
ній, а деякі засоби масової інформації повідомили, що до них 
може бути додано компанію «Кримські морські порти».

Президент Петро Порошенко підтримав рішення ЄС, про що 
повідомив у своєму Twitter: «Вітаю рішення послів ЄС продо-
вжити на півроку та розширити пакет санкцій проти Росії за 
окупацію Криму». За його словами, «тягар «Кримнашу» має 
залишатися для російської влади «нестерпно важким» аж до-
ти, доки Україна не відновить повного суверенітету над Крим-
ським півостровом. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

18,035 млрд доларів  
сягнули в еквіваленті міжнародні 

резерви України. Це максимальний 
показник з початку 2014 року

«Наші діти 
здобудуть якісну освіту, 

а значить, — успішний 
старт у доросле життя. 

А вчителі отримають 
гідну оплату праці 

та відновлення 
престижу професії».

Зламаний інстинкт
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ГОСТРО. Майже 70% українських школярів стикалися 
з проблемою булінгу протягом останніх трьох місяців

Осінь перевіряє готовність до зими 
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Остаточний аналіз зробленого перед опалювальним сезоном 
уряд проведе 15 вересня

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Цього разу Прем’єр-міністр 
Володимир Гройсман виніс 

на розгляд чотири теми: підго-
товку до опалювального сезо-
ну, ситуацію в газовидобувній 

галузі, подальшу децентралі-
зацію та визначення пріори-
тетних завдань місцевої вла-
ди. Він заявив, що в 2017 ро-
ці на підготовку до нового опа-
лювального сезону уряд уже 
спрямував 9 мільярдів гривень. 
Кошти передано на місця. Гла-

ва уряду подякував народним 
депутатам України за резуль-
тативний початок нової сесії та 
ухвалення Закону «Про осві-
ту». Він переконаний, що те-
пер країна має шанс запрова-
дити нові стандарти навчан-
ня й підвищити соціальний за-

хист учителів. Наступні голоси 
народні депутати мають відда-
ти за зміни в системі охорони 
здоров’я та позитивні зрушен-
ня в системі пенсійного забез-
печення.

Очікується, що наша держа-
ва гідно розпочне і пройде опа-

лювальний період 2017—2018 
років. Володимир Гройсман 
вважає, що країна накопичила 
достатні запаси природного га-
зу й здатна забезпечи-
ти потребу споживачів у 
тепловій та електричній 
енергії. 
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Дворічанський районний суд Харківської обл. (адреса суду: 62700, Харківська обл., 
м. Дворічна, вул. Осеніна, 1) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк», 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

11.09.2017 о 09:00 до Хачатрян Наталія Валеріївна (останнє відоме місце реєстра-
ції: 62723, Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Рідкодуб, вул. Миру, буд. 15) справа  
№ 618/646/17, суддя Гніздилов Ю. М.

11.09.2017 о 08:30 до Сніжко Юрій Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 
62743, Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Токарівка, вул. Миру, буд. 1) справа  
№ 618/647/17, суддя Гніздилов Ю. М.

11.09.2017 о 08:00 до Ребрун Юрій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 
62700, Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Жовтневе, вул. Будьонного, буд. 76) спра-
ва № 618/638/17, суддя Гніздилов Ю. М.

11.09.2017 о 09:30 до Іванченко Олександр Євгенійович (останнє відоме місце реє-
страції: 62718, Харківська обл., Дворічанський р-н, с. Одрадне, вул. Центральна, буд. 6) 
справа № 618/650/17, суддя Гніздилов Ю. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини не-
явки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі  
ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чи-
ном повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Халапян Рузанну Володимирівну, як відпо-
відача в судове засідання по цивільній справі № 426/4880/17 за 
позовом Петросян Жори Норіковича до Халапян Рузанни Воло-
димирівни про розірвання шлюбу, що відбудеться 14 вересня 
2017 року о 14.30 год.

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

Суддя В. О. Половинка

Токмацький районний суд Запорізької області викликає в су-
дове засідання, яке відбудеться 12 вересня 2017 року о 08.30 
годині в приміщенні Токмацького районного суду Запорізької 
області за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Воло-
димирська, буд. 28, Константинова Івана Миколайовича, зареє-
строваного за адресою: Донецька область, Старобешівський ра-
йон, смт Старобешеве, вул. Горького, 16, як відповідача в ци-
вільній справі № 328/1336/17 за позовом ТОВ «ФК «Довіра та 
Гарантія» до Константинова Івана Миколайовича про стягнен-
ня заборгованості.

Суддя Погрібна О. М.

Сватівський районий суд Луганської області, розташований 
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає Клещову Надію Євгенівну, як відповідача в 
судове засідання по цивільній справі № 426/8118/17 за позовом 
Клещова Андрія Петровича до Клещової Надії Євгенівни про ро-
зірвання шлюбу, що відбудеться 14 вересня 2017 року о 14.00 
год.

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

Суддя В. О. Половинка

Повістка про виклик до Приморського районного суду  
м. Одеси

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А. В., 
відповідно до вимог ст. 134 КПК України викликає Пазинича Вікто-
ра Васильовича (10.05.1968 року народження) на 09 годину 30 хв.  
11 вересня 2017 р. до Приморського районного суду м. Одеси  
(м. Одеса, вул. Балківська, 33, тел. 048-784-71-18) для розгляду кло-
потання про здійснення спеціального досудового розслідування в 
кримінальному провадженні № 42017160960000086 від 01.08.2017 р.  
як підозрюваного, останнє відоме місце знаходження якого: АР 
Крим, м. Севастополь, вул. Горпищенка, буд. 110, кв. 305.

Вугледарський міський суд Донецької обл. (адре-
са суду: 85670, Донецька обл., м. Вугледар, вул.Три-
фонова, 22) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ 
«Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судо-
ве засідання, яке відбудеться:

11.09.2017 о 10:15 до Микитась Володимир Іва-
нович (останнє відоме місце реєстрації: 85670, До-
нецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 36,  
кв. 8) справа № 223/444/17, суддя Дочинець С. І.

11.09.2017 о 10:45 до Смєшко Тетяна Володими-
рівна (останнє відоме місце реєстрації: 85670, До-
нецька обл., м. Вугледар, вул. Трифонова, буд. 36,  
кв. 74) справа № 223/370/17, суддя Дочинець С. І.

11.09.2017 об 11:45 до Назаров Вячеслав Анато-
лійович (останнє відоме місце реєстрації: 85670, До-
нецька обл., м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд. 6,  
кв. 56) справа № 223/487/17, суддя Дочинець С. І.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

В Ірпінський міський суд Київської області викли-
каються: Маслова Тетяна Анатоліївна по цивільній 
справі № 367/7309/16-ц, Влад Тетяна Олександрівна 
по цивільній справі № 367/7320/16-ц, Киба Максим 
Вікторович по цивільній справі № 367/8964/16-ц за 
позовами Першого заступника прокурора Київської 
області в інтересах держави в особі Кабінету Міні-
стрів України, треті особи: Міністерство екології та 
природних ресурсів України, Національний природ-
ний парк «Голосіївський» про витребування земель-
ної ділянки з чужого незаконного володіння.

Розгляд справи № 367/7309/16-ц, призначений на 
11.09.2017 р. о 14 год. 00 хв., справи № 367/7320/16-ц 
призначений на 11.09.2017 р. о 14 год. 30 хв., спра-
ви № 367/8964/16-ц призначений на 11.09.2017 р. о 
15 год. 00 хв. Справи будуть розглядатися під голо-
вуванням судді Саранюк Л. П.

В разі неявки Маслової Тетяни Анатоліївни, Влад 
Тетяни Олександрівни, Киби Максима Вікторовича 
(Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справи 
будуть розглядатися у їх відсутність.

Кілійський районний суд Одеської обл. (адреса су-
ду: 68300, Одеська обл., м. Кілія, вул. Леніна, 19) ви-
кликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

08.09.2017 о 09:10 до Карайван Володимир Ге-
оргійович (останнє відоме місце реєстрації: 68354, 
Одеська обл., Кілійський р-н, с.Ліски, вул. Мар-
шала Тимошенка, буд. 23) справа № 502/1529/17,  
суддя Ібадова Н. П.

25.09.2017 о 09:00 до Агаєв Аяз Айдин-огли 
(останнє відоме місце реєстрації: 68355, Одеська 
обл.,Кілійський р-н, с.Вилкове, вул. Рад. Армії, буд. 
17) справа № 502/1371/17, суддя Ібадова Н. П.

25.09.2017 о 10:00 до Д’якова Наталя Вікторів-
на (останнє відоме місце реєстрації: 68355, Одеська 
обл., Кілійський р-н, м. Вилкове, вул. Сонячна, буд. 
2а, кв. 15) справа № 502/1373/17, суддя Ібадова Н. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

В Ірпінський міський суд Київської області викли-
каються: Мінаєв Валентин Миколайович по цивільній 
справі № 367/2730/16-ц, Євстєфєєв Владислав Ми-
колайович по цивільним справам № 367/5769/16-ц, 
№ 367/7243/16-ц, № 367/7253/16-ц за позовами Пер-
шого заступника прокурора Київської області в ін-
тересах держави в особі Кабінету Міністрів України, 
треті особи: Міністерство екології та природних ре-
сурсів України, Національний природний парк «Голо-
сіївський» про витребування земельної ділянки з чу-
жого незаконного володіння.

Розгляд справи № 367/2730/16-ц, призначений на 
13.09.2017 р. о 14 год. 00 хв., справи № 367/5769/16-ц 
призначений на 13.09.2017 р. о 14 год. 30 хв., справи 
№ 367/7243/16-ц призначений на 13.09.2017 р. о 15 
год. 00 хв., справи № 367/7253/16-ц призначений на 
13.09.2017 р. о 15 год. 30 хв. Справи будуть розгля-
датися під головуванням судді Саранюк Л. П.

В разі неявки Мінаєва Валентина Миколайовича, 
Євстєфєєва Владислава Миколайовича (Київська 
обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7), справи будуть 
розглядатися у їх відсутність.

Хорольський районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 37800, Полтавська обл., м. Хорол, вул. Карла Марк-
са, 82) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, 
яке відбудеться:

13.09.2017 о 08:50 до Шевченко Юрій Григорович (останнє відоме місце реєстрації: 37823, Полтавська обл.,  
Хорольський р-н, с. Староаврамівка) справа № 548/600/17, суддя Миркушіна Н. С.

13.09.2017 о 08:40 до Лавринець Владислав Геннадійович (останнє відоме місце реєстрації: 37850, Полтавська 
обл., Хорольський р-н, с.  Новий Байрак) справа № 548/682/17, суддя Миркушіна Н. С.

22.09.2017 о 08:30 до Радченко Сергій Олександрович (останнє відоме місце реєстрації: 37800, Полтавська обл., 
м. Хорол, вул. Вокзальна, буд. 1) справа № 548/643/17, суддя Миркушіна Н. С.

 У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута за 
його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Ізяславський районний суд Хмельницької обл. (адреса 
суду: 30300, Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Незалеж-
ності, 2) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке 
відбудеться  29.09.2017 о 09:00 до Михайлюк Тетяна Олек-
сандрівна (останнє відоме місце реєстрації: 30321, Хмель-
ницька обл., Ізяславський р-н, с. Хотень Перший) справа  
№ 675/1250/17, суддя Король О. В.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.  З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської 
обл. (адреса суду: 78200, Івано-Франківська обл., м. Коло-
мия, пр-т Грушевського, 29) викликає відповідача за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, у 
судове засідання, яке відбудеться 18.09.2017 об 11:20 до 
Острук Володимир Русланович (останнє відоме місце реє-
страції: 78213, Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. Сі-
чових Стрільців, буд. 46/38) справа № 346/2352/17, суддя  
Веселов В. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або непові-
домлення про причини неявки справа буде розглянута за йо-
го  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК 
України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по 
справі вважається належним чином повідомленим про час, 
день та місце проведення судового засідання.

В аеропорту «Бориспіль» озвучили грандіозні плани 
Наталя ПИСАНА 

для «Урядового кур’єра» 

ІНВЕСТИЦІЇ. Нещодавно Держав-
не підприємство «Міжнародний аеро-
порт «Бориспіль» похвалилося тим, 
що за перше півріччя завдяки наро-
щуванню динаміки розвитку  летови-
ща вдалося приростити пасажиропо-
тік на 30 відсотків. Причому аеропорт 
на 37% став популярнішим серед іно-
земців. А тепер керівництво «Борис-
поля» озвучило подальші грандіоз-
ні плани з розвитку летовища, моти-
вуючи це постійним зростанням паса-
жиропотоку, зокрема й на внутрішніх 
рейсах.   

Під час прес-туру журналістам по-
казали, яким летовище буде через 
п’ять років. Серед змін, що чекають 
на аеропорт, — розширення зони 
отримання багажу внутрішніх рейсів, 
трансферної зони тощо. Реконструк-
ція  терміналу D — це плюс по дві ти-
сячі осіб на виліт і приліт, відповідно, 
кожен напрям — до п’яти тисяч осіб, 
а добудова  багаторівневого паркін-
гу біля нього — це орієнтовно плюс 

2000 паркомісць. Передбачена й до-
будова трьох нових бас-гейтів. Щодо 
останнього, то йдеться про створення 
нових автобусних виходів на посадку, 
зважаючи на зростання кількості пе-
ревізників у сезон літньої навігації. 

 Крім того, в  планах  реконструк-
ція другої льотної зони. Її ввели в екс-

плуатацію в 1971 році й, відповідно 
до аналізу, основа смуги вже значно 
деградувала через інтенсивну екс-
плуатацію та не підлягає ремонту. 
Згідно з прогнозами, зростання по-
питу на пасажирські авіаперевезен-
ня призведе до того, що в найближчі 
п’ять років однієї смуги вже буде не-

достатньо. Тож збудують нову на міс-
ці старої.  

 До речі, про те, що держав-
не підприємство може бути успіш-
ним, свідчить інформація з сайту 
летовища, де зазначено, що протя-
гом І кварталу 2017 року Державна  
аудиторська служба України прово-
дила фінансовий аудит діяльності  
аеропорту  за 2013—2016 роки. І 
встановлено, що державне підпри-
ємство не мало економічного зрос-
тання і прибутковості до 2015 року. 
Однак у 2015—2016 роках завдяки 
інтенсивному розвитку досягло зна-
чного економічного зростання. Дер-
жавні ауди тори відзначили  значне 
перевиконання Стратегічного пла-

ну розвитку підприємства на 2015—
2019 роки. 

І міжнародний аудит підтвер-
див ефективність стратегії розвитку   
аеропорту. Так, аудиторська пере-
вірка за міжнародними стандартами 
фінансової звітності за результата-
ми 2016 року засвідчила оптимізацію 
бізнес-процесів (зменшилися витра-
ти в умовах збільшення пасажиро-
потоку), прозорість закупівель, під-
вищення ефективності підприємства 
загалом. 

Отож візитівка країни має неухиль-
но дотримуватися обраного курсу на 
розвиток та продовжувати створю-
вати позитивне враження про нашу 
державу.

ДовіДка «Ук» 
Міжнародний аеропорт «Бориспіль» найбільший в Україні. Він забезпе-

чує майже 60% авіаційних перевезень держави і щороку обслуговує понад 
8 мільйонів пасажирів. Летовище зручно розташоване на перетині бага-
тьох повітряних шляхів, що з’єднують Азію з Європою та Америкою. Понад 
40 національних  і закордонних авіакомпаній здійснюють перевезення па-
сажирів та вантажів 80 регулярними маршрутами по всьому світу.   

Із зростанням чисельності пасажирів додалося роботи і працівникам,  
які перевозять їхній багаж
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Кременчуцький районний суд Полтавської обл. (адреса суду: 39600, Полтавська 
обл., м. Кременчук, вул. Цюрупи, 31) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться 12.09.2017 о 
10:00 до Божко Іван Іванович (останнє відоме місце реєстрації: 39720, Полтавська обл., 
Кременчуцький р-н, с. Максимівка, вул. Першотравнева, буд. 62) справа № 536/843/17, 
суддя Клименко С. М.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неяв-
ки справа буде розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 
ЦПК України.   З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається 
належним чином повідомленим про час, день та місце проведення судового засідання.

Рубіжанський міський суд викликає Чуприк Світлану Олександрівну та Проскуріну Надію Леонідів-
ну у судове засідання, як відповідачів у цивільній справі № 425/1541/17 за позовною заявою Публіч-
ного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України» в особі філії Луганське облас-
не управління AT «Ощадбанк» до Чуприк Світлани Олександрівни, Проскуріної Надії Леонідівни про 
стягнення заборгованості за договором відновлювальної кредитної лінії, яке відбудеться 18 вересня 
2017 року о 09.30 годині в приміщенні Рубіжанського міського суду за адресою: м. Рубіжне, вулиця 
Миру, 34, (каб. 11-а).

У випадку вашої неявки суд врахує це та розгляне справу 26 вересня 2017 року о 09 годині 30 хви-
лин.

Суддя Д. С. Коваленко

Свідоцтво про право власності 

для прогулянкових суден № ПП003902, 

видане на ім’я Заболотній 

Сергій Олександрович, 

вважати втраченим.
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Орджонікідзевський районний суд міста Маріуполя Доне-
цької області (87505, м. Маріуполь, пр. Перемоги, 6) розгля-
дає цивільну справу за позовом Острова Богдана Віталійо-
вича, що діє в інтересах Острова Віталія Анатолійовича, до 
Тищенка Олександра Володимировича про відшкодування 
шкоди, завданої дорожньо-транспортною пригодою, третя 
особа: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 
«Дім страхування».

Відповідач Тищенко Олександр Володимирович, останнє 
відоме місце реєстрації якого: Донецька область, місто Ма-
ріуполь, проспект Перемоги, 90, корпус 5, квартира 58, ви-
кликається для участі у розгляді вказаної цивільної справи 
на 13 вересня 2017 року о 12.45 годині, кабінет № 201, дру-
гий поверх.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо 
позову та докази.

У випадку неприбуття, відповідач повинен повідомити суд 
про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його 
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ковтуненко О. В.

У провадженні Слов’янського міськрайонного суду До-
нецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Доброволь-
ського, буд. 2) знаходиться кримінальне провадження  
№ 42016050000000317 (номер справи 1-кп/243/444/2017 
за обвинуваченням Трубіцина Павла Григоровича у вчи-
ненні кримінального правопорушення, передбаченого  
ст. 258-3 ч. 1 КК України. Суддя Слов’янського міськрайонно-
го суду Донецької області Мірошниченко Л. Є. викликає об-
винуваченого Трубіцина Павла Григоровича, 27.08.1972 ро-
ку народження, який проживає за адресою: Донецька область,  
м. Горлівка, вул. Матросова, буд. № 108, кв. № 61, у підготовче 
судове засідання, яке відбудеться 15 вересня 2017 року о 09 го-
дині 00 хвилин, у залі судового засідання № 7.

Якщо обвинувачений, до якого не застосовано запобіжний за-
хід у вигляді тримання під вартою, не прибуде за викликом у су-
дове засідання, суд відкладає судовий розгляд, призначає дату 
нового засідання і вживає заходів до забезпечення його прибуття 
до суду. Суд також має право постановити ухвалу про привід об-
винуваченого та/або ухвалу про накладення на нього грошового 
стягнення в порядку, передбаченому главами 11 та 12 КПК Укра-
їни та здійснити спеціальне судове провадження.

Суддя Л. Є. Мірошниченко

Дзержинський міський суд Донецької області (розташова-
ний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розгля-
дає кримінальне провадження за обвинуваченням Прокоп’єва 
Миколи Вікторовича, 09.02.1976 року народження, у вчинен-
ні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинува-
чений Прокоп’єв М.В. (знятий з реєстраційного обліку, остан-
нє відоме місце реєстрації: Миколаївська обдасть, Очаків-
ський район, с. Куцуруб, вул. Пирогова, 12) викликається на 
13.09.2017 року на 10.00 год. до суду, каб. № 7, для участі у 
розгляді справи по суті, головуючий суддя Нємиш Н. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може здій-
снюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), який 
переховується від органів слідства та суду з метою ухилен-
ня від кримінальної відповідальності (спеціальне судове про-
вадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук.

З моменту, опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсюджен-
ня обвинувачений вважається належним чином ознайомле-
ним з її змістом.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області О. В. Стадченко знаходиться кримі-
нальне провадження № 554/2708/17 за обвинуваченням Гай-
дамаченка Романа Ігоровича, у вчиненні кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України заре-
єстрованого за адресою: Донецька область, м. Костянтинів-
ка, вул. Громова, буд. 9а, кв. 32, фактично мешкає у м. До-
нецьку.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрайонного 
суду Донецької області від 21 липня 2017 року розгляд кри-
мінального провадження за обвинуваченням Гайдамаченка 
Романа Ігоровича проводиться в порядку спеціального су-
дового провадження (in absentia) за відсутності обвинуваче-
ного.

Суд викликає обвинуваченого Гайдамаченка Романа Іго-
ровича у підготовче судове засідання на 12 вересня 2017 ро-
ку об 11 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщенні Кос-
тянтинівського міськрайонного суду Донецької області за 
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, пр. Ломоно-
сова, 157, корпус 2.

Селидівський міський суд Донецької області повідо-
мляє, що на підставі ухвали Селидівського міського суду 
Донецької області від 04.07.2017 року по кримінально-
му провадженню № 22016050000000 від 22.06.2016 ро-
ку у відношенні Доброс Анжеліки Олексіївни, обвинува-
ченої за ч. 1 ст. 258-3 КК України, постановлено здійсню-
вати спеціальне судове провадження та підготовче судо-
ве засідання відкладено на 11.09.2017 року о 14 годи-
ні 00 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює 
виклик до суду, який розташовано за адресою: м. Сели-
дове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-22-24) Доброс Анже-
ліки Олексіївни, останнє відоме місце проживання якої:  
м. Донецьк, вул. Філатова, б. 8, кв. 4, яка обвинувачу-
ється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 
КК України, для участі у підготовчому судовому засідан-
ні по кримінальному провадженню № 22016050000000, 
яке відбудеться 11.09.2017 року о 14 годині 00 хвилин.

Суддя Л. В. Пирогова

Добропільський міськрайонний суд Донецької 
області (85004, м. Добропілля, Донецької облас-
ті, вул. Банкова, 39а) розглядає цивільну справу  
№ 227/2016/17 за позовом Антоненко Надії Михай-
лівни до Доценко Олени Володимирівни про визна-
ння особи такою, що втратила право користування 
житловим приміщенням.

Відповідач, Доценко Олена Володимирівна, 
05.12.1969 року народження, уродженка м. Горлів-
ка Донецької області, викликається на 12 вересня 
2017 року на 09.00 годину до Добропільського місь-
крайонного суду, кабінет № 3, для участі у розгля-
ді справи.

Відповідачу пропонується подати письмові пояс-
нення по суті позову та за наявністю заперечення 
проти позову та докази. У випадку неприбуття, по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше 
справа буде розглянута у її відсутність.

Суддя Кошля А. О.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області 
(84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) роз-
глядає кримінальне провадження № 1-кп/243/582/2017 
(22017020000000083) за підозрою Коміссарова Видима 
Анатолійовича у вчинені кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Підозрюва-
ний Коміссаров Вадим Анатолійович, останнє відоме міс-
це мешкання якого: Донецька область, м. Костянтинівка, 
просп. Ломоносова, 154/65, викликається до суду на 13 
годину 40 хвилин 12 вересня 2017 року для участі у роз-
гляді кримінального провадження.

Запасні дати судових засідань 27 вересня 2017 об 11 
годині 30 хвилин та 06 жовтня 2017року об 11 годині 00 
хвилин, у залі судового засідання № 12.

У випадку неприбуття підозрюваний повинен повідо-
мити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута за його відсутністю.

Суддя М. О. Гусинський

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької облас-
ті, пр. Ломоносова, №157) розглядає кримінальне 
провадження № 233/66/17 за обвинуваченням Че-
мес О.Б. за ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений 
Чемес Олександр Борисович, 10.04.1991 р.н., заре-
єстрований за адресою: Донецька область, с. Кура-
хівка, вул. Первомайська, буд. 15, фактично мешкає 
за адресою: Донецька область, м. Гірник, вул. Котов-
ського, буд. 34/32, викликається до суду на 09 годи-
ну 30 хвилин 12 вересня 2017 року (корп. № 1, каб. 
№ 12), для участі у підготовчому судовому засіданні. 
Ухилення від явки на виклик суду обвинуваченим та 
оголошення його у міждержавний та/або міжнарод-
ний розшук є підставою для здійснення спеціально-
го досудового розслідування чи спеціального судо-
вого провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Троїцький районний суд Луганської області ви-

кликає як відповідача в судове засідання Григор’єва 

Віталія Володимировича в справі № 433/416/17-

2/433/588306/17 за позовом ТОВ «Українська факто-

рингова компанія» до Григор’єва Віталія Володими-

ровича, Дідоренко Анжеліки Едуардівни про стягнен-

ня заборгованості.

Засідання відбудеться 12 вересня 2017 року об 11 

годині 00 хвилин за адресою: Луганська область, смт 

Троїцьке, вул. 1-го Травня, 5а.

У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої 

участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Певна О. С.

Городенківський районний суд Івано-Франківської 
області повідомляє Казимирчука Михайла Володи-
мировича, 1967 року народження, місце реєстрації: 
с. Семаківці, вул. Л. Українки, 15, Городенківський 
район, Івано-Франківська область, що він як відпові-
дач, викликається в судове засідання 27.09.2017 ро-
ку на 09 год. 00 хв., по справі № 342/737/17 за позо-
вом Риндич Марії Михайлівни до Казимирчука Ми-
хайла Володимировича про втрату права користу-
вання житловим приміщенням.

З опублікуванням оголошення про виклик Кази-
мирчука М.В. він вважатиметься належним чином 
повідомленим про час і місце проведення розгля-
ду справи. Явка до суду обов’язкова. В разі неявки, 
справу буде розглянуто за його відсутності.

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

Суддя Федів Л. М.

Подільський районний суд м. Києва розглядає ци-
вільну справу за позовом Феліксова Сергія Іванови-
ча до Солошенка Владислава Борисовича, Ішматова 
Валентина Маткарімовича про стягнення заборгова-
ності, зустрічного позову Солошенка Владислава Бо-
рисовича до Феліксова Сергія Івановича, Ішматова 
Валентина Маткарімовича, третя особа: Солошен-
ко Оксана Володимирівна, про визнання недійсни-
ми договорів позики. Відповідач у справі Солошен-
ко Владислав Борисович, 01.03.1974 р.н., зареєстро-
ваний: Запорізька обл., Якимівський р-н, с. Охримів-
ка, вул. Ювілейна, буд. 2, кв. 1, викликається до суду 
на 05 жовтня 2017 р. об 11.00 год., каб. № 9, в примі-
щення за адресою: м. Київ, вул. Волоська, 6/14Б, для 
участі у розгляді справи по суті.

У випадку неприбуття в судове засідання відпо-
відач повинен повідомити суд про причину неявки, 
інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Ларіонова Н. М.

Бершадський районний суд викликає у судо-
ве засідання як відповідача Іванова Павла Петрови-
ча, 28.06.1988 року народження, по цивільній справі  
№ 126/2073/17 за позовом Іванової Марини Віталіїв-
ни до Іванова Павла Петровича про розірвання шлюбу.

Розгляд справи відбудеться у приміщенні Бершад-
ського районного суду (м. Бершадь, вул. Шевченка 
№ 4, Вінницької області) о 09.00 годині 14 вересня 
2017 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за 
відсутності відповідача на підставі наявних в справі 
доказів.

З опублікуванням даного оголошення Іванов Пав-
ло Петрович вважається повідомленим про час та 
місце розгляду справи.

Суддя Рудь О. Г.

Звенигородський районний суд Черкаської облас-
ті викликає в судове засідання Волянського Олек-
сандра Валерійовича, 17 листопада 1988 року на-
родження, Волянську Наталію Валеріївну, 28 верес-
ня 1992 року народження, як відповідачів у цивіль-
ній справі за позовом Волянського Валерія Дмитро-
вича до Волянського Олександра Валерійовича, Во-
лянської Наталії Валеріївни про визнання особи та-
кою, що втратила право користування житловим 
приміщенням, яке відбудеться 09 жовтня 2017 року о 
10.00 годині в приміщенні Звенигородського район-
ного суду Черкаської області за адресою: Черкась-
ка обл. м. Звенигородка, пр-т Шевченка, 12 а. У ра-
зі неявки до суду справа буде розглянута на підста-
ві наявних у ній доказів згідно ч. 9 ст. 74, ст. 169 ЦПК 
України.

Суддя В. М. Дудніченко

Артемівський міськрайонний суду Донецької області 
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом ТОВ «Фінансова ком-
панія «Позика» до  Бота Валентини Іванівни, Бота Іллі Во-
лодимировича, Бота Володимира Ілліча  про стягнення 
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі викликаються до суду (м. Бах-
мут, Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 315), для учас-
ті у розгляді справи по суті: Бота Валентина Іванівна, Бо-
та Ілля Володимирович, Бота Володимир Ілліч, (останнє 
місце мешкання: 86420, Донецька область, м. Єнакієве, 
вул. 1-а Лісна, 139-б, місце реєстрації невідоме) на 27 ве-
ресня 2017 року, на 09 годину 00 хвилин до суду, кабінет 
№ 315, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення 
щодо позову та доказі. У випадку неприбуття відповіда-
чі повинні повідомити суд про причину неявки, інакше 
справа буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Радченко Л. А.

Фастівський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає в судове засідання Франчук Ан-
желу Борисівну як відповідача у цивільній справі  
№ 2/381/1034/17 за позовом Дмитрівської сільської 
ради Фастівського району Київської області до Фран-
чук Анжели Борисівни, треті особи: Даниленко Воло-
димир Миколайович, Линник Тетяна Іванівна про ви-
знання неправомірними дій фізичної особи, віднов-
лення межі та площі земельної ділянки, усунення пе-
решкод у користуванні частиною земельної ділянки.

Справа до розгляду в судовому засіданні призна-
чена на 14 вересня 2017 року на 11.00 год. за адре-
сою: Київська область, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 
25, каб. 4. Головуючий суддя Осаулова Н. А.

Відповідач, який викликаний через опублікування 
оголошення у пресі, вважається таким, що повідо-
млений про час та місце розгляду справи.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО  
(при здійсненні спеціального досудового розслідування)

Підозрюваний Липко Микола Сергійович, 22.03.1984 
р.н., останнє відоме місце проживання: проспект Київський, 
буд. 38Б, кв. 72, м. Донецьк на підставі ст. ст. 133, 135, 
2975 КПК України. вам необхідно з’явитись до УСБУ в Жи-
томирській області: м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівсько-
го, 7, до слідчого Ковальського Д. В., р.т. (0412) 405-158 о 
10.00 год. 10.09.2017 р., о 10.00 год. 11.09.2017 р. та о 12.00 
год. 11.09.2017 р. для участі у слідчих та процесуальних ді-
ях (отримання повідомлення про підозру, допиту як підозрю-
ваного, впізнання, тощо), а також о 10.00 год. 13.09.2017 р., 
о 10.00 год. 14.09.2017 р. та о 10.00 год. 15.09.2017 р., для 
виконання вимог ст. 290 КПК України ознайомлення з мате-
ріалами кримінального провадження № 22016060000000006 
від 25.02.2016. у якому ви є підозрюваним у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583 та ч. 2 
ст. 260 КК України.

Козелецький районний суд Чернігівської облас-
ті повідомляє, що судове засідання по цивільній справі  
№ 734/1362/17 за позовною заявою Зейналова Артура Ель-
мановича до Вершковської Оксани Миколаївни про стягнен-
ня заборгованості призначене до розгляду у судовому засі-
данні на 17 годину 00 хвилин 12 вересня 2017 року під голо-
вуванням судді С.М. Бараненка в приміщенні суду за адре-
сою: смт Козелець, вул. Свято-Преображенська, 7, Черні-
гівської області. Для участі у справі, як відповідач викли-
кається Вершковська Оксана Миколаївна, останнє відоме 
місце реєстрації: Козелецький район, Чернігівська область,  
м. Остер, вул. Гагаріна, 56, 17044.

Одночасно суд повідомляє, що з опублікуванням оголо-
шення про виклик, відповідач вважається повідомленим про 
час та місце розгляду справи, тому у разі відсутності відо-
мостей про причини неявки відповідача повідомленого на-
лежним чином, причину неявки буде визнано судом непо-
важною і суд вирішує справу на підставі наявних даних чи 
доказів (ухвалює заочне рішення).

Суддя С. М. Бараненко

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля, Донецької області, вул. 
Банкова, буд. 39а) розглядає цивільну справу за по-
зовною заявою Публічного акціонерного товари-
ства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Кравцо-
ва Сергія Євгеновича, про стягнення заборгованості.

Відповідач Кравцов Сергій Євгенович, 27.12.1978 
року народження, що мешкає за останньою відомою 
адресою: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. Паши Ан-
геліної, 9/11, викликається до Добропільського місь-
крайонного суду Донецької області, як відповідач по 
цивільній справі.

Судове засідання відбудеться 15.09.2017 року о 
08.00 год. в приміщенні суду за адресою: Донецька 
область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39А.

У разі неявки відповідача до суду справу буде ви-
рішено на підставі наявних у ній даних чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Фастівський міськрайонний суд Київської облас-
ті викликає в судове засідання Линник Тетяну Іванів-
ну як третю особу у цивільній справі № 2/381/1034/17 
за позовом Дмитрівської сільської ради Фастівсько-
го району Київської області до Франчук Анжели Бо-
рисівни, треті особи: Даниленко Володимир Микола-
йович, Линник Тетяна Іванівна про визнання непра-
вомірними дій фізичної особи, відновлення межі та 
площі земельної ділянки, усунення перешкод у ко-
ристуванні частиною земельної ділянки.

Справа до розгляду в судовому засіданні призна-
чена на 14 вересня 2017 року на 11.00 год. за адре-
сою: Київська область, м. Фастів, вул. Івана Ступака, 
25, каб. 4. Головуючий суддя Осаулова Н. А.

Третя особа, яка викликана через опублікування 
оголошення у пресі вважається такою, що повідо-
млена про час та місце розгляду справи.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
Громадянин Зайцев Олексій Петрович, 28.08.1973 

р.н., що зареєстрований за адресою: м. Луганськ, 

провулок 3-й Поперечний, 8В, відповідно до ви-

мог статей 133, 135 КПК України, вам необхід-

но з’явитись 19.09.2017 року до військової проку-

ратури Вінницького гарнізону за адресою: м. Він-

ниця, вул. Стрілецька 105 (телефон 0432-61-23-

57), для відкриття стороні захисту в порядку ст. 290 

КПК України матеріалів кримінального провадження  

№ 42016020420000025 від 09.02.2016, за підозрою 

вас у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3,  

ч. 1 ст. 408 КК України, та ознайомлення з ними.

Олександрійський міськрайонний суд 
Кіровоградської області викликає в судо-
ве засідання, призначене на 11 вересня 
2017 року об 11.00 год, Шевченко Олену 
Миколаївну, 30.07.1987 року народження, 
для участі у судовому засіданні по цивіль-
ній справі за позовною заявою Шевчен-
ка Сергія Сергійовича до Шевченко Оле-
ни Миколаївни, Шевченко Олени Олегів-
ни про зменшення розміру аліментів на 
утримання дітей. Судове засідання відбу-
деться в приміщенні Олександрійського  
міськрайонного суду за адресою: місто 
Олександрія, Кіровоградської області, ву-
лиця Першотравнева, 30.

Суддя А. Ю. Ремезок

Першотравневий районний суд м. Чер-
нівці викликає Шишигіну Наталію Лео-
нідівну (12.09.1974 р.н.), місце прожи-
вання якої відоме за адресою: м. Чернів-
ці, вул. Головна, б. 35, кв. 5, як відповіда-
ча у судове засідання по цивільній справі  
№ 725/3087/17 за позовом Шишигіна О. А. 
до Шишигіної Н.Л. про розірвання шлю-
бу на 10 год. 45 хв. 15 вересня 2017 ро-
ку за адресою: м. Чернівці, вул. Головна, 
105, каб. № 7.

У разі вашої неявки в судове засідання, 
справу буде розглянуто без вашої участі.

Суддя Галичанський О. І.

Гуляйпільський районний суд Запо-
різької області викликає в судове засідан-
ня як відповідачку Медяник Ольгу Федо-
рівну, зареєстровану та мешкаючу: вул. 
Гвардійська, буд. 57, м. Іловайськ, Доне-
цької області у зв’язку з розглядом ци-
вільної справи № 315/829/17 за позовом 
Медяника Олексія Михайловича до Ме-
дяник Ольги Федорівни про розірвання 
шлюбу, яке відбудеться 15 вересня 2017 
року об 11.00 годині в залі приміщення 
суду за адресою: вул. Велика, 31, м. Гу-
ляйполе, Запорізька область, зал № 8. У 
разі неявки відповідачки в судове засідан-
ня справа розглядатиметься за наявними 
у ній доказами.

Суддя Каракай Н. Д.

Києво-Святошинський районний суд 
Київської області повідомляє як відпові-
дача Омелянчука Миколу Кириловича про 
те, що розгляд цивільної справи за позо-
вом Моторного (транспортного) страхо-
вого бюро України до Омелянчука Мико-
ли Кириловича про відшкодування шкоди 
в порядку регресу відбудеться о 12 год. 00 
хв. 19 жовтня 2017 року в приміщенні Ки-
єво-Святошинського районного суду Ки-
ївської області, який знаходиться за адре-
сою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

Одночасно повідомляє Омелянчука 
Миколу Кириловича, що у випадку неявки 
в судове засідання справа буде розгляну-
та за його відсутності на підставі наявних 
у справі доказів.

Суддя Т. В. Дубас

Троїцький районний суд Луганської об-
ласті викликає як відповідачів в судове засі-
дання Заргарян Арайіка Вазгеновича, Дарбі-
нян Аліну Рубіковну в справі № 433/1091/17-
2/433/632/17 за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Державний ощадний 
банк України» в особі філії Луганського об-
ласного управління AT «Ощадбанк» до Зар-
гарян Арайіка Вазгеновича, Дарбінян Аліни 
Рубіковни про стягнення заборгованості.

Засідання відбудеться 12 вересня 2017 
року о 10 годині 45 хвилин за адресою: Лу-
ганська область, смт Троїцьке, вул. 1-го 
Травня, 5а.

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

Суддя Певна О. С.
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Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

Селидівський міський суд Донецької області повідомляє, що на підставі ухвали Селидівського міського 
суду Донецької області від 20.06.2017 року по кримінальному провадженню № 42016050000000523 віднос-
но Романова Романа Миколайовича, який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, 
ч. 1 ст. 258-3 КК України, постановлено здійснювати спеціальне судове провадження.

Ухвалою Селидівського міського суду Донецької області від 20.06.2017 року по кримінальному прова-
дженню № 42016050000000523 відносно Романова Романа Миколайовича, який обвинувачується у вчинен-
ні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 258-3 КК України, призначено підготовче судове засідання на 
13.09.2017 о 10 годині 30 хвилин.

Селидівський міський суд Донецької області здійснює виклик до суду, який розташовано за адресою:  
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4 (тел.: 06237-7-22-24) Романова Романа Миколайовича, останнє відоме місце 
проживання якого: м. Донецьк, вул. Столбуна, б. 3, який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 258-3 КК України, для участі у підготовчому судовому засіданні по кримінальному прова-
дженню № 42016050000000523, яке відбудеться 13.09.2017 о 10 годині 30 хвилин.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації обвинувачений вважається 
належним чином ознайомлений з її змістом.

У разі неприбуття Романова Р. М. до суду за викликом без поважних причин, на нього може бути накла-
дено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної 
заробітної плати, або застосовано привід, або здійснено спеціальне судове провадження.

Суд роз’яснює, що поважними причинами, через які особа може не з’явитися на виклик згідно ст. 138 
КПК України є: 1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання; 2) обмеження свободи пе-
ресування внаслідок дії закону або судового рішення; 3) обставини непереборної сили (епідемії, військо-
ві події, стихійні лиха або інші подібні обставини); 4) відсутність особи у місці проживання протягом три-
валого 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) несво-
єчасне одержання повістки про виклик; 8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення осо-
би на виклик.

Романову Р. М. обов’язково необхідно заздалегідь повідомити про неможливість з’явитись до суду.
Суддя В. І. Капітонов

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає як відповідача Коценка Максима Вікторови-
ча, останнє відоме місце проживання: Донецька обл.,  
м. Дружківка, вул. П. Сахна (Будьонного), 11, по 
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Коценка 
Максима Вікторовича про стягнення заборгованості 
за кредитним договором, в судове засідання, яке від-
будеться 11 вересня 2017 р. о 09.00 год. в приміщен-
ні суду за адресою: Донецька обл., м. Дружківка, вул. 
Енгельса, 45. В разі неявки в судове засідання суд 
розглядатиме справу у відсутності відповідача за на-
явними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, Донецька область, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) в спеціальному судовому провадженні 
розглядається кримінальне провадження по обвину-
ваченню Маринченка Юрія Миколайовича у вчинен-
ні кримінального правопорушення, передбаченого  
ч. 2 ст. 110 КК України.

Обвинувачений Маринченко Юрій Миколайович 
викликається до каб. № 16 суду на 12 вересня 2017 
року на 11 годину 30 хвилин для участі у підготовчо-
му судовому засіданні.

Суддя Шаньшина М. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької 
області (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, 
пр. Ломоносова, № 157) розглядає кримінальне про-
вадження № 233/3432/16-к за обвинуваченням Ве-
селко О. М. за ч. 1 ст. 258-3 КК України за відсутнос-
ті обвинуваченого (in absentia) в порядку спеціаль-
ного судового провадження. Обвинувачений Веселко 
Олександр Михайлович, 22.08.1967 р.н., останнє ві-
доме місце проживання: Донецька область, Бахмут-
ський район, смт Миронівський, вул. Леніна 28/4, ви-
кликається до суду на 09.30 год. 11 вересня 2017 ро-
ку (корп. № 2, каб. № 18), для участі у судовому за-
сіданні.

Суддя А. І. Міросєді

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр. Ло-
моносова, № 157) розглядає кримінальне провадження  
№ 233/3587/17 за обвинуваченням Сойнікової Т.Д. за ч. 2  
ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачена Сойнікова Та-
мара Дмитрівна, 15.01.1954 р.н., зареєстрована за адресою: 
Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Житомирська, буд. 
15, кв. 6, викликається до суду на 10 годину 30 хвилин 12 ве-
ресня 2017 року (корп. № 1, каб. № 12), для участі у підго-
товчому судовому засіданні. Ухилення від явки на виклик су-
ду обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/
або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеці-
ального досудового розслідування чи спеціального судово-
го провадження.

Суддя Т. Б. Сітніков

Дніпровський районний суд м.Дніпродзержинська (адреса суду: 51911, Дніпропетровська обл., 
м. Кам’янське, вул. Петровського, буд.166) викликає відповідача за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» 
про стягнення заборгованості, у судове засідання, яке відбудеться:

15.09.2017 об 11:30 до Бойко Олександр Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 51900, 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пр-кт 50 років СРСР, буд. 23, кв. 14) справа № 209/1203/17, 
суддя Решетник Т. О.

18.09.2017 об 11:00 до Безцінна Тетяна Григорівна (останнє відоме місце реєстрації: 51934,  
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. Харківська, буд. 5, кв. 1) справа № 209/2002/17,  
суддя Багбая Є. Д.

18.09.2017 о 13:30 до Кір’янов Анатолій Васильович (останнє відоме місце реєстрації: 51900,  
Дніпропетровська обл., м. Дніпродзержинськ, б-р Героїв, буд. 12, кв. 36) справа № 209/2027/17,  
суддя Багбая Є. Д.

18.09.2017 о 14:00 до Бондаренко Григорій Вікторович (останнє відоме місце реєстрації: 51901, 
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, пров. Саксаганського, буд. 13) справа № 209/2019/17,  
суддя Багбая Є. Д.

18.09.2017 о 13:00 до Павленко Сергій Миколайович (останнє відоме місце реєстрації: 51937,  
Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Наддніпрянський, буд. 9, кв. 43) справа № 209/2022/17, 
суддя Багбая Є. Д.

21.09.2017 о 14:00 до Проскурня Алла Миколаївна (останнє відоме місце реєстрації: 51900, Дні-
пропетровська обл., м. Кам’янське, просп. Наддніпрянський, буд. 1в, кв. 92) справа № 209/2017/17, 
суддя Багбая Є. Д.

У разі неявки відповідача у призначений час або неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказами на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач по справі вважається належним чином повідо-
мленим про час, день та місце проведення судового засідання.

В провадженні судді Костянтинівського міськрайонного суду До-
нецької області О.В Стадченко знаходиться кримінальне провадження  
№ 761/34991/16-к за обвинуваченням Устінова Федора Вікторовича, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3.  
ч. 1 ст. 263 КК України проживаючого за адресою: Російська Федерація, 
Краснодарський край, м. Новоросійськ, вул. 4, кв. 7.

Суд викликає обвинуваченого Устінова Федора Вікторовича у під-
готовче судове засідання на 12 вересня 2017 року о 13 годині 00 хви-
лин, яке відбудеться у приміщенні Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка,  
пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя О. В. Стадченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85104,  
м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу за позовом Малиновського Сергія Степановича до Бурцева 
Вадима Володимировича про зняття арешту з майна. Відповідач у спра-
ві Бурцев Вадим Володимирович, останнє відоме місце реєстрації: Доне-
цька область, м. Макіївка, сел. Червоний Партизан, вул. Хлібозаводська, 
буд. 4, кв. 1, викликається до суду на 12 вересня 2017 року о 08 годині 30 
хвилин, каб. № 14, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Бєлостоцька

Артемівський міськрайсуд Донецької обл. (84500, м. Бахмут, Донецької 
обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом Д’яковської Тетя-
ни Василівни, Пашиної Світлани Василівни до Єнакіївської міської ради про ви-
знання права власності в порядку спадкування за законом.

Відповідач по справі Єнакіївська міська рада юридична адреса: 86400, 
площа Леніна, 7, м. Єнакієве, Донецька область — викликається до суду на 
11.09.2017 р. на 14-00 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 308 для 
участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. 
У випадку неприбуття відповідача він повинен повідомити суд про причину не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутність.

Суддя О. В. Любчик

Марківський районний суд Луганської області повідомляє, що 
21.08.2017 р. по цивільній справі № 417/4107/17 за позовною зая-
вою Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-ім-
портний банк України» (AT «Укрексімбанк») до Тамбовцевої Ірини Ві-
кторівни про стягнення заборгованості було ухвалено заочне рішен-
ня, позовні вимоги задоволені повністю. (Суддя Дідоренко А. Е.).

Одночасно роз’яснюємо відповідачу по справі, що заочне рішен-
ня може бути переглянуто Марківським районним судом Луганської 
області шляхом подання відповідачем заяви про перегляд заочно-
го рішення до цього суду протягом десяти днів з дня опублікуван-
ня цієї заяви.

Дзержинський міський суд Донецької області (розташо-
ваний за адресою: 85200, м. Торецьк, вул. Дружби, 4) роз-
глядає кримінальні провадження за обвинуваченням:

Заприводи Олега Григоровича, 19.10.1975 року наро-
дження, у вчиненні кримінального правопорушення, перед-
баченого ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений Заприво-
да О. Г. (зареєстрований за адресою: м. Макіївка, с. Нижня 
Кринка, вул. Східна, 32, проживає за адресою: м. Донецьк, 
вул. Ліста, 36), викликається на 12.09.2017 року на 09.00 
год. до суду, каб. № 8, для участі у розгляді справи по суті,  
головуючий суддя Ткач Г. В.;

Левченка Романа Олексійовича, 03.04.1978 року наро-
дження, який підозрюється у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 1 ст. 258-3 КК України. Обвинувачений по справі Лев-
ченко Роман Олексійович (зареєстрований за адресою: До-
нецька обл., Волноваський район, с. Дмитрівка, вул. Шкіль-
на (Дзержинського), 32), викликається на 12.09.2017 року на 
11.00 год. до суду. каб. № 8, для участі у розгляді справи по 
суті, головуючий суддя Ткач Г. В.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні може 
здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), 
який переховується від органів слідства та суду з метою ухи-
лення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове 
провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжна-
родний розшук.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах 
масової інформації загальнодержавної сфери розповсю-
дження обвинувачений вважається належним чином озна-
йомленим з її змістом.

Близнюківський районний суд Харківської обл. 
(адреса суду: 64800, Харківська обл., смт Близнюки, 
вул. Радянська ,46) викликає відповідача за позовом 
ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості, 
у судове засідання, яке відбудеться:

19.09.2017 о 10:30 до Лагутєєва Олена Вікторівна 
(останнє відоме місце реєстрації: 64811, Харківська 
обл., Близнюківський р-н, с. Алісівка, вул. Шкільна, 
буд. 1) справа № 612/368/17, суддя Мороз О. І.

19.09.2017 о 09:30 до Кочергін Сергій Володими-
рович (останнє відоме місце реєстрації: 64801, Хар-
ківська обл., смт Близнюки, вул. Гонтаренка, буд. 5, 
кв. 2) справа № 612/319/17, суддя Мороз О. І.

19.09.2017 о 13:00 до Грязньова Вікторія Олексан-
дрівна (останнє відоме місце реєстрації: 64801, Хар-
ківська обл., смт Близнюки, вул. Слюсарна, буд. 30) 
справа № 612/367/17, суддя Масло С. П.

У разі неявки відповідача у призначений час або 
неповідомлення про причини неявки справа буде 
розглянута за його  відсутності за наявними доказа-
ми на підставі ст. 169 ЦПК України.

З опублікуванням цього оголошення відповідач 
по справі вважається належним чином повідомле-
ним про час, день та місце проведення судового за-
сідання.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає кри-
мінальне провадження № 234/18437/15-к (провадження  
№ 1-кп/234/289/16) за обвинуваченням Барабаша Юрія Дми-
тровича, обвинуваченого у вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366,  
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28,  
ч. 4 ст. 358 КК України, Мальованого Романа Леонідовича, об-
винуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364,  
ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 255, ч. 2 
ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч.1 ст. 366, 
ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 3 
ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України, Сагіра Віталія Леонідовича, об-
винуваченого у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, 
ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 1  
ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 28, ч. 3  
ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України.

Викликаються обвинувачені:
Барабаш Юрій Дмитрович, 26.01.1964 р.н., який прожи-

ває за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. 
Одеська, буд. 30;

Сагір Віталій Леонідович, 19.12.1986 р.н., який прожи-
ває за адресою: Донецька область, Старобешевський район,  
с. Новий світ, вул. Романової, буд. 3, кв.68;

Мальований Роман Леонідович, 05.12.1989 р.н., який 
проживає за адресою: м. Донецьк, вул. Університетська, буд. 
63, кв. 96. на 15.09.2017 року о 14.00 год. до суду, каб. № 23, 
для участі у розгляді справи по суті.

Суддя Ю. В. Фоміна

В провадженні судді Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області О. В. Стадченко знаходить-
ся кримінальне провадження № 229/3626/16-к за обви-
нуваченням Медведєва Володимира Миколайовича, у 
вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України, проживаючого за 
адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Черняхів-
ського, буд. 31.

Відповідно до ухвали Костянтинівського міськрай-
нного суду Донецької області від 06 червня 2017 ро-
ку розгляд кримінального провадження за обвинува-
ченням Медведєва Володимира Миколайовича прово-
диться в порядку спеціального судового провадження  
(in absentia) за відсутності обвинуваченого.

Згідно ухвали Костянтинівського міськрайонного су-
ду Донецької області від 21 липня 2017 року по кримі-
нальному провадженню відносно Медведєва Володи-
мира Миколайовича, обвинуваченого у вчиненні кримі-
нальних правопорушень, передбачених ч. 1ст. 258-3, ч. 1  
ст. 263 КК України було проведено підготовче судове за-
сідання та призначено до судового розгляду.

Суд викликає обвинуваченого Медведєва Володими-
ра Миколайовича у судове засідання на 13 вересня 2017 
року о 09 годині 00 хвилин, яке відбудеться у приміщен-
ні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті за адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, 
пр. Ломоносова, 157, корпус 2, каб. № 17.

Суддя О. В. Стадченко

Сколівський районний суд Львівської області викликає Білінського Ярос-
лава Мироновича в судове засідання як відповідача у цивільні справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-Банк» 
до Білінського Ярослава Мироновича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 16 год. 00 хв. 03.10.2017 р. у приміщенні 
суду за адресою: м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8, Львівської області.

У випадку неявки Білінського Ярослава Мироновича справу буде розгля-
нуто у його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Сватівський районний суд Луганської області викликає Ленін-
ську у місті Луганську міську раду, як відповідача у цивільній справі  
№ 426/12401/17 за позовом Бикової Лідії Леонідівни до Ленінської у 
місті Луганську міської ради про визначення додаткового строку для 
прийняття спадщини в судове засідання, яке відбудеться 11 вересня 
2017 року об 11.00 год. в приміщенні суду за адресою: Луганська обл., 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34.

У разі неявки на вказане судове засідання суд проведе розгляд спра-
ви без участі відповідача.

Суддя С. М. Скрипник

Втрачені паспорт серії ME  
№ 115244, виданий Дніпров-
ським РУГУ МВС України в м. Киє-
ві 13.07.2002 на ім’я Мальчевсько-
го Ігоря Анатолійовича; посвідчення 
водія, пенсійне посвідчення, свідо-
цтво про реєстрацію транспортного 
засобу Mitsubishi Pajero Sport, вида-
ні на ім’я Мальчевського Ігоря Ана-
толійовича, вважати недійсними.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
11.09.2017 р. о 09.00 год. розглядає 
кримінальну справу за обвинува-
ченням Мостового Сергія Олексан-
дровича за ст. 258-3 ч. 1 КК України. 
Явка обвинуваченого в судове засі-
дання є обов’язковою.

Суддя Літовка В. В.

Відповідач Коропченко Володимир Іванович, зареєстрований за адресою: 
Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, буд. 140, кв. 58, викликаєть-
ся для участі у розгляді справи за позовом Кальянової Світлани Миколаївни 
до Коропченка Володимира Івановича про скасування реєстрації права влас-
ності та визнання права власності на нерухоме майно, призначеного на 04 
жовтня 2017 року о 10.00 годинні в приміщенні суду за адресою: м. Маріу-
поль, пр.-т Металургів, 31, каб. 19, 25.

У випадку неприбуття відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Васильченко О. Г.

Бердянським міськрайонним судом Запорізької області (суддя  
Прінь І. П., за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб. № 302) 
03 жовтня 2017 року о 13 годині 30 хвилин буде розглядатися цивільна 
справа за позовом Цюпи Миколи Григоровича до Драги Алли Володи-
мирівни, Іванова Станіслава Олександровича, третя особа: Іванов Олек-
сандр Олександрович про визнання осіб такими, що втратили право ко-
ристування житловим приміщенням.

В судове засідання викликаються як відповідачі Драга А. В., Іванов 
С. О. У разі неявки відповідачів справа буде розглянута за наявними у 
справі матеріалами.

Краматорський міський суд До-
нецької області (84000, м. Кра-
маторськ, вул. Маяковського, 21) 
15.09.2017 р. об 11.00 год. розгля-
дає кримінальну справу за обви-
нуваченням Беспроскурного Де-
ниса Леонідовича за ст. ст. 258-3 
ч. 1, 187 ч. 4 КК України. Явка об-
винуваченого в судове засідання є 
обов’язковою.

Суддя Літовка В. В.

Дзержинський міський суд Доне-
цької області викликає Кулешу Ната-
лію В’ячеславівну по кримінальному 
провадженню № 225/7656/16-к як 
обвинувачену у вчиненні злочину за 
ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України 
у судове засідання, яке відбудеться 
13.09.2017 року о 09.00 годині. Явка 
обвинуваченої обов’язкова.

Суддя Качаленко Є. В.

В провадженні Харківського районного суду Харківської області знаходиться 
цивільна справа № 635/3698/17, провадження № 2/635/2437/2017 за позовною за-
явою Соц Оксани Вікторівни до Соц Олександра Івановича про розірвання шлюбу.

Соц Олександр Іванович, останнє відоме місце проживання якого: Луганська 
область, Слов’яносербський район, смт Слов’яносербськ, пров. Октябрський,  
б. 10, викликається як відповідач в судове засідання на 11 жовтня 2017 року о 09 
год. 10 хв. в кабінет № 10, розташований в приміщенні Харківського районного су-
ду Харківської області за адресою: 62458, Харківська область, Харківський район, 
смт Покотилівка, вул. Сковороди, б. 18, тел. (057) 7456840.

Суддя Н. М. Токарєва

Сколівський районний суд Львівської області викликає Багінського Мар-
тина Романовича в судове засідання як відповідача у цивільні справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-Банк» 
до Багінського Мартина Романовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 15 год. 00 хв. 06.10.2017 р. у приміщенні 
суду за адресою: м. Сколе, вул. Д. Галицького, 8, Львівської області.

У випадку неявки Багінського Мартина Романовича справу буде розгляну-
то у його відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Ясінський Ю. Є.

Втрачений судновий білет 

СЯ 014013 за № СЕВ 1799 К 

від 24.01.2011 

на ім’я Гогунського Андрія 

Владленовича 

вважати недійсним.

У зв’язку з втратою 

суднового білета на човен 

«Крим» номер «УДБ-640-К», 

вважати його недійсним. 

Власник човна 

Лянний Євген Ігорович.
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Тернопільський став 
упродовж двох днів 

повнився ревом двигунів 
спортивних човнів, азар-
том змагань. Тут відбувся  
Європейський чемпіонат 
з водно-моторного спорту 
в класах F-125 і F-250 та  
четвертий (п’ятий, остан-
ній, відбудеться в Німеч-
чині) етап чемпіонату сві-
ту в «Формулі-500». Ро-
зігрували й Кубок Терно-
пільського міського голо-
ви. Поборотися за нього в 
класі суден S-550 вийшли 
шість учасників, із них 
п’ять представляли Укра-
їну й один — Литву. Ціка-
во, що саме литовець  Лай-
мутіс Моркунас заволодів 
трофеєм.

Загалом до  українсько-
го міста приїхали змага-
тися за нагороди 50 ко-
манд із 13 країн, зокрема 
з Великобританії, Німеч-
чини, Італії, Польщі, Ав-
стрії, Чехії, країн Балтії 
й інших держав. Для по-
рівняння: попередній етап 
світового чемпіонату зі-
брав в Угорщині 28 учас-
ників. Тож Тернопіль стає 
водно-моторною столицею 
світу, багато людей диви-
лися нинішні перегони на-
живо, адже на березі Тер-
нопільського ставу встано-
вили веб-камери. 

Ці престижні змагання 
для міста були ювілейни-
ми. Позаяк 30 років тому 
на місцевому ставі вперше 
відбувався чемпіонат світу 
з водно-моторного спорту. 
Саме тоді водними пере-
гонами захопився терно-
полянин Віктор Шемчук.  
2009 року він здобув титул 
чемпіона світу з цього ви-
ду спорту в класі «Super 
Sport». Нині Віктор Вікто-
рович — президент Наці-
ональної федерації водно-
моторного спорту.

Поки спортсмени го-
тувалися  до заїздів, ав-
тор цих рядків поціка-
вився у  Віктора Шем-

чука, наскільки його вид 
спорту популярний у на-
шій державі, як його роз-
вивають? Усі технічні ви-
ди спорту тепер, на його 
думку, «в ганебному ста-
ні, не мають підтримки ні 
від Товариства сприян-
ня обороні України, як бу-
ло колись, ні від Міністер-
ства молоді та спорту кра-
їни. Попри все,  бачить до-
бру перспективу для роз-
витку водно-моторно-
го спорту, бо ж не потріб-
но великої інфраструкту-
ри, як, скажімо, для ав-
то- чи мотоперегонів. Ро-
зуміє Віктор Шемчук, що 
цей вид спорту не стане 
масовим, бо є досить вар-
тісним. Нині можуть роби-
ти хіба ставку на профе-
сійні спортивні клуби, що 
здатні знайти собі парт-
нерів і спонсорів, які б до-
помагали фінансово. У на-
мірах федерації залуча-
ти до розвитку цього спор-
ту також факультети суд-
новодіння, морехідні учи-
лища. Вони б принести ма-
ли результат, зрозуміло, у 
відповідних класах у мор-
ській акваторії.  

Треба також зазначи-
ти, що Україна проводить 
чемпіонат з водно-мото-
рного спорту в 14 кла-
сах суден. Членами Наці-
ональної федерації вод-
но-моторного спорту є 200 
осіб, а це спортсмени, їх-
ні помічники, механіки. 
На нинішніх змаганнях 
світового та європейсько-
го штибу в Тернополі на-
шу країну представляли 
пілоти, зокрема з Києва, 
Одеси, Черкас, тернопо-
лян, одначе, не було. «Мав 
зустріч із місцевими біз-
несменами, керівництвом 
міста, вони хочуть утіли-
ти в життя задум — усе-
таки обрати якийсь один 
із класів човнів та утри-
мувати команду на ба-
зі комунальної спортив-
ної школи. Федерація їм у 
цьому допоможе», — за-
значив Віктор Шемчук.

На жаль, жодному з 
українських спортсме-
нів не посміхнулося щас-
тя переможця. Із 14 піло-
тів, які вирішили позма-
гатися на Тернопільсько-
му ставі в чемпіонаті Єв-
ропи з водно-моторно-

го спорту в класі F-250, 
перше місце посів італі-
єць Маттео Гандольфі. У 
класі човнів F-125 успіх 
святкував Марек Пееба з 
Естонії.  А от найкращо-
го результату в четвер-
тому етапі світового чем-
піонату у «Формулі-500» 
домігся Джузеппе Рос-
сі, представник Італії. У 
Тернополі він виступав 
уже вдруге. Залишився 
дуже задоволений органі-
зацією перегонів. Має ба-
жання приїхати наступ-
ного року. 

На набережній Терно-
пільського ставу п’ять 
років тому врочисто за-
клали Алею чемпіо-
нів, відтоді тут щоро-
ку з’являються імена но-
вих звитяжців міжнарод-
них водно-моторних зма-
гань.  Нинішнього серпня 
пам’ятний знак відкрили 
чемпіону Європи Массімо 
Россі. До слова, цей титул 
у класі човнів F-250 він 
здобув торік саме в Тер-
нополі. На превеликий 
жаль, згодом під час пе-
регонів у Німеччині гон-
щик загинув.   

Європейські гонщики мчали 
Тернопільським ставом 
ПеРеГОНИ. 50 команд із 13 країн взяли участь у престижних  
змаганнях з водно-моторного спорту

Острів спотикання 
Юрій Медуниця, 
«Урядовий кур’єр»

ФуТБОЛЬнІ нАдІЇ. Ним для національної футбольної збір-
ної стала Ісландія, на головному стадіоні якої у ворота Андрія 
П’ятова залетіло два м’ячі. Втім, після вдалого для синьо-жов-
тих першого тайму, коли вони мали істотну ігрову, фізичну й 
тактичну переваги, подібний варіант видавався малоймовір-
ним. Навпаки, всі ми сподівалися, що ось у другому таймі на-
ші нарешті додадуть і зможуть матеріалізувати свої показни-
ки в забиті голи.

Та не так сталося, як гадалося. Початок другої половини гри 
господарі розпочали аж надто активно, чого українці, мабуть, 
не очікували. Гостра атака з розрізним пасом у штрафний май-
данчик, сутичка нападника з нашим воротарем, після чого Ан-
дрій залишився лежати на полі, — і точне завершення. 

Після швидкого гола підопічні Андрія Шевченка намагалися 
вирівняти гру, спробувавши взяти під контроль м’яч і центр по-
ля. Проте свіжість, витривалість і натхнення ісландців, які лише 
додавали протягом другого тайму, позбавили українську збір-
ну козирів. Найімовірніше, дався взнаки дуже тривалий пере-
літ на північ континенту. І другий гол не змусив себе довго че-
кати, після чого стало зрозуміло, що врятувати гру нашим уже 
не вдасться, хоч до її завершення й залишалося чимало часу.

Попри поразку й четверте місце в таблиці, Україна лише на 
дві позиції відстає від лідерів — хорватів. І щільність чільної 
четвірки вкотре доводить нашим уболівальникам стару істи-
ну: щастя українська футбольна дружина шукатиме в останніх 
двох матчах. Втім, як і в попередніх відбірних турнірах.          

до перегонів готується італійська команда

Помчали здобувати місця
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