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Скільки газет 
залишиться у строю?

ЦИТАТА ДНЯ

СТЕПАН ПОЛТОРАК:

Ухвалено останній 
безвізовий закон

НОРМОТВОРЧІСТЬ. Президент Петро Порошенко підтри-
мав ухвалення закону про електронне декларування і заявив, 
що Верховна Рада зробила все, щоб українці могли подорожу-
вати без віз уже цього року. Про це він написав на своїй сто-
рінці у Фейсбуці. 

«Внесений мною як невідкладний законопроект про електро-
нне декларування ухвалено! Дякую всім, хто доклався до йо-
го ухвалення, — зазначив він. — Парламент зробив усе, щоб 
українці змогли їхати в Європу без віз уже в цьому році».

За Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо особливостей подання службовими особами де-
кларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансово-
го характеру у 2016 році» проголосували 278 із 340 народних 
депутатів, зареєстрованих учора в сесійній залі.

Законом зобов’язано чиновників декларувати майно, зокре-
ма автомобілі, протягом 60 днів після набуття чинності зако-
ну, повідомляє УНІАН. Тобто вже цьогоріч, оскільки він набирає 
чинності з дня, наступного за днем опублікування.

ЦИФРА ДНЯ

320 000 
гектарів уже засіяно ранніми 

ярими зерновими. Це 12% 
від прогнозованого показника   

«Демобілізація 
військовослужбовців, 

призваних торік 
у лютому-березні, 

відбудеться, відповідно 
до закону, це буде 
кінець березня — 
початок квітня 

цього року».

РОКИ НЕ ВЛАДНІ

Подвиг захисників Карпатської 
України, які 77 років тому 
віддали життя за національну 
ідею, сьогодні залишається 
взірцем патріотизму

Економіка 
України 
за січень 
2016 року

Міністр оборони про терміни повернення додому 
призваних у шосту хвилю мобілізації  

АКТУАЛЬНО. Реформування державних та комунальних 
друкованих ЗМІ має супроводжуватися 
демонополізацією ринку передплати й скасуванням 
преференцій для російських видань

Тут лікують наслідки війни
ДО МИРНОГО ЖИТТЯ. У Дніпропетровську на базі госпіталю ветеранів війни запрацював 
реабілітаційний центр для учасників АТО

Наталія БІЛОВИЦЬКА, 
«Урядовий кур’єр»

Гранатометник 17-ї окремої 
танкової бригади ЗСУ Ар-

тем Чумак, що другу добу як по-
вернувся зі служби у зоні АТО, 
прокинувся вночі від вибухів са-

люту. «За дві секунди я натяг-
нув на себе бронежилет і засів у 
дверях. Мозок погано налашто-
вується на нові умови життя. І 
важко це робити без допомоги. 
Ті, хто справді воював, це розу-
міють і проходять реабілітацію з 
фахівцями. Важливу роль віді-

грає і підтримка сім’ї, коли від-
чуваєш, що потрібен близьким», 
— каже боєць. 

Знайомлюся з одним із паці-
єнтів реабілітаційного центру 
для воїнів АТО, який нещодав-
но розпочав роботу в Дніпропет-
ровську. Тут вони проходять об-

стеження і лікування. Антон Чу-
мак, батько трьох дітей із Ши-
рокого, до війни працював слю-
сарем на одному з гірничо-зба-
гачувальних комбінатів Криво-
ріжжя. «Я знав, що піду воюва-
ти. Моє прізвище зобов’язує!» — 
жартує демобілізований. 

Про пережиті бойові дії розпо-
відає коротко: «Служили, три-
мали оборону». Із гіркотою зга-
дує історію про банку меду, яку 
приніс луганський «до-
брозичливий» дідусь. Від 
подарунка тоді загинув 
Артемів товариш. 5

4

У ДзЕРКАЛІ сТАТИсТИКИ
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Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області повідомляє
про ухвалення 25 березня 2015 року заочних рішень у цивільних справах за по-
зовами Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості за кредитними договорами до:

— Травкіної Ольги Олександрівни (номер справи № 185/1071/15-ц);
— Єжова Олександра Миколайовича (номер справи № 185/666/15-ц).
Відповідачам роз’яснюються вимоги ст. 228 ЦПК України.
Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмо-

вою заявою відповідача. Заява про перегляд заочного рішення може бути подана
впродовж десяти днів з дня отримання його копії.

Після опублікування оголошення в пресі відповідачі вважаються повідомле-
ними про винесення заочних рішень по справах.

Суддя У. М. Болдирєва

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Артемівськ,
вул. Артема, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Бабуки Інеси Володимирівни, Романюк Олександра Сергійовича про стяг-
нення заборгованості.

Відповідачі: Романюк Олександр Сергійович (останнє відоме суду місце ре-
єстрації за адресою: 84580, Донецька область, Артемівський р-н, смт Луган-
ське, вул. Першотравнева, буд. 49); Бабука Інеса Володимирівна (останнє ві-
доме суду місце реєстрації за адресою: 84551, Донецька область, Артемівський
р-н, м. Часів яр, вул. Горького, буд. 18, кв. 15) викликаються 18 березня 2016
року о 10.00 годині до суду, каб. 204, для участі в розгляді справ по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази.
У випадку неприбуття відповідачі повинні повідомити суд про причину неявки,
інакше справа буде розглянута за їх відсутності.

Суддя Медінцева Н.М.

Деснянський районний суд м.Чернігова  повідомляє, що розгляд справи  за
позовом  ПАТ КБ «ПриватБанк» до Тосенка Олександра Леонідовича про  стяг-
нення боргу за кредитним договором  призначено до розгляду  на 30.03.2016
року  на 10-00 год. під головуванням судді І.П. Рахманкулової у приміщенні суду
за адресою: м. Чернiгiв, проспект Перемоги, 141, 14038.

В судове засідання  викликається відповідач Тосенко Олександр Леонідович,
06.06.1968 р.н.  (останнє відоме місце реєстрації: м.Чернігів, пр. Миру, буд. 182,
кв. 37).

Одночасно повідомляємо, що з опублікуванням  оголошення про виклик від-
повідач вважається повідомленим про час та місце розгляду справи, тому у разі
неповідомлення про причини неявки Тосенка О.Л. , повідомленого належним
чином, або якщо причину  буде визнано судом неповажною, суд вирішить справу
на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє заочне рішення).

Загублені суднові квитки на:
Катер БМК-130 № яХА 7147;
Катер БМК-130 № яХА 7146;
Катер БМК-130 № яХА 7145;
Човен «Ламінарія» № яХА 7137;
Човен «Ламінарія» № яХА 7138;
Катер «Прогрес» № яХА 7140;
Катер «Сарепта» № яХА 7141;
Риболовні неводовиборочні № яХА 7135;
Риболовні неводовиборочні № яХА 7136,
які належать Лиманському ДВСРП, 
вважати недійсними.

Каховський міськрайонний суд Херсонської області у
зв’язку з розглядом цивільної справи № 658/4368/15-ц за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Тер-
раТарса Україна» до Сколоти Сергія Сергійовича, Щербини
Олександра Леонідовича про стягнення боргу, викликає від-
повідача Сколоту Сергія Сергійовича.

Судове засідання відбудеться 22 березня 2016 року о
08.30 годині.

Адреса суду: 74800, Херсонська область, м. Каховка, вул.
Мелітопольська, 172.

явка до суду є обов’язковою. У разі неявки у судове за-
сідання відповідача розгляд справи відбудеться за його від-
сутності.

Суддя І.Г. Батовріна

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає Доброва Федора Олеговича, 23.11.1984
р.н., у судове засідання, яке призначене на 15 годину
45 хвилин 28 березня 2016 року для розгляду ци-
вільної справи № 319/254/16-ц за позовом ПАТ Ко-
мерційний банк «Приват Банк» до Доброва Федора
Олеговича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором, яке відбудеться за адресою: вул. Ле-
ніна, 26-а, смт Куйбишеве Куйбишевського району
Запорізької області.

Суддя Горбачов Ю. М.

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Вацюк Валентина Васильовича та Вацюк Ларису Валері-
ївну як відповідачів в судове засідання для розгляду цивіль-
ної справи ЄУ№ 420/3466/15-ц (провадження 
№ 2/420/2214/15) року за позовом ПАТ «Універсал Банк» до
Вацюк Валентина Васильовича та Вацюк Лариси Валеріївни
про стягнення кредитної заборгованості, яке відбудеться 21
березня 2016 року о 16 годині 00 хвилин (резервна дата су-
дового засідання - 30 березня 2016 року о 09 годині 00 хви-
лин) в приміщенні Новопсковського районного суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Новопсков, вул. Леніна, 28.

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

Суддя Заботін В.В.

Цим повідомляємо про скасування довіреностей, виданих ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ГРАКІВСЬКІ КОМБІКОРМА» (код ЄДРПОУ 37525412, Харківська обл., Чугуївський р-н, смт Чкаловське, вул. По-
льова, 1) за підписом Самардіна Сергія Семеновича. З дати публікації даного оголошення просимо вважати ска-
сованими, в тому числі, але не виключно, довіреності, видані на ім’я Слюсар Андрій Миколайович, Подус Михайло
Олександрович, Савченко В’ячеслав Анатолійович, Прокоп’єв Костянтин Євгенович, Заєць Жанна Юріївна, Шатова
Юлія Вікторівна, Чаплинський Олександр Володимирович, Кот Тетяна Вікторівна, Атісков Олег Володимирович,
Третяк Катерина Сергіївна, Лень Роман Володимирович, Кружилова Оксана Генадіївна.

Вважати недійсними договори про надання правової допомоги (адвокатських послуг), укладених від імені ТО-
ВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАКІВСЬКІ КОМБІКОРМА» (код ЄДРПОУ 37525412, Харківська
обл., Чугуївський р-н, смт Чкаловське, вул. Польова, 1) за підписом Самардіна Сергія Семеновича з наступними,
але не виключно, особами: Слюсар Андрій Миколайович, Подус Михайло Олександрович, Савченко В’ячеслав Ана-
толійович, Прокоп’єв Костянтин Євгенович, Заєць Жанна Юріївна, Шатова Юлія Вікторівна, Чаплинський Олександр
Володимирович, Кот Тетяна Вікторівна, Атісков Олег Володимирович, Третяк Катерина Сергіївна, Лень Роман Во-
лодимирович, Кружилова Оксана Генадіївна.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Тихомірова В.В. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Тихоміров Валерій Васильович,
який проживає за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Безсонова, б. 37, кв. 193, викликається на
08.00 годину 18 березня 2016 року до суду для участі у
розгляді справи по суті.

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.

Суддя І. О. Сидоренко

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська викликає у від-
крите судове засідання як відповідача по справі на 11.30 годину 17 бе-
резня 2016 року Сухого Сергія Олександровича, останнє відоме місце
реєстрації за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпродзер-
жинськ, вул. Кіма, 18/15, по цивільній справі за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства «Альфа Банк» до Сухого Сергія Олександровича
про стягнення заборгованості.

Відкрите судове засідання по цивільній справі відбудеться під голо-
вуванням судді Замкової я.В. у приміщенні Дніпровського районного
суду м. Дніпродзержинська за адресою: Дніпропетровська область, 
м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 поверх, кабінет № 13.

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

Суддя Я. В. Замкова

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

оприлюднення звіту про укладені договори.
У разі здійснення акредитації за другим рівнем авторизований електронний май-

данчик повинен забезпечувати можливість учасників щодо:
участі у  закупівлі, вартість якої є меншою за вартість, що визначена у частині

першій статті 2 Закону;
надіслання запитів щодо уточнення оприлюдненої інформації;
надіслання  вимог про усунення порушення під час здійснення закупівлі;
подання пропозиції до завершення строку, встановленого замовником для  по-

дання  пропозицій;
отримання посилання для участі в електронному аукціоні;
отримання повідомлень про результати відбору.
Порядок використання електронної системи закупівель для здійснення закупівлі,

вартість якої є меншою за вартість, визначену у частині першій статті 2 Закону, з
метою здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуг (по-
слуги) та виконавця робіт визначається адміністратором.

У разі здійснення акредитації за третім рівнем авторизований електронний май-
данчик повинен безоплатно забезпечувати надання замовнику можливості щодо:

проведення процедур закупівель, визначених Законом;
оприлюднення інформації та оголошень  відповідно до вимог Закону;
внесення змін до оголошення про проведення процедури закупівлі;
внесення змін до тендерної документації;
надання роз’яснення щодо тендерної документації та повідомлення про рішення

щодо усунення порушення за результатами розгляду звернення;
надіслання повідомлень відповідно до вимог Закону;
отримання інформації про скарги, які були подані учасниками;
визначення відповідності учасників кваліфікаційним критеріям та переможця

процедури закупівлі;
розміщення договору про закупівлю і додаткових угод.
У разі здійснення акредитації за четвертим рівнем авторизований електронний

майданчик повинен забезпечувати можливість учасників щодо:
участі у процедурах закупівлі, визначених Законом;
надіслання звернень замовнику за роз’ясненнями щодо тендерної документації;
надіслання вимог про усунення порушення під час проведення процедури заку-

півлі;
подання скарги;
подання тендерної пропозиції до завершення строку подання тендерних пропо-

зицій;
внесення змін до тендерної пропозиції до завершення строку подання тендерної

пропозиції;
отримання посилання для участі в електронному аукціоні;
отримання повідомлень відповідно до вимог Закону.
Оператор авторизованого електронного майданчика може передбачити на авто-

ризованому електронному майданчику можливість надання додаткових послуг за-
мовнику та учаснику, у тому числі на платній основі.

Оператор авторизованого електронного майданчика під час подання заявки на
авторизацію обов’язково зазначає про рівні (рівень) акредитації, за якими (яким)
буде здійснюватися авторизація електронного майданчика.

13. Авторизація електронних майданчиків здійснюється Уповноваженим органом
на підставі рішення комісії, основними завданнями якої є:

1) розгляд заявок на авторизацію отриманих від операторів електронних май-
данчиків;

2) перевірка доданих оператором авторизованого електронного майданчика до-
кументів до заявки на авторизацію;

3) розгляд висновку адміністратора про тестування електронного майданчика на
відповідність технічним вимогам, визначеним цим Порядком;

4) оприлюднення інформації про рішення щодо авторизації електронних май-
данчиків на веб-порталі Уповноваженого органу та офіційному веб-сайті Уповнова-
женого органу;

5) отримання та розгляд звернень, скарг та інформації від адміністратора і ко-
ристувачів;

6) прийняття рішень щодо відключення авторизованих електронних майданчиків
від електронної системи закупівель відповідно до умов, визначених цим Порядком,
усунення технічних збоїв в електронній системі закупівель;

7) розрахунок кількості технічних порушень авторизованого електронного май-
данчика.

За потреби комісія має право залучати експертів та консультантів з правом до-
радчого голосу. як експерти не можуть бути залучені співробітники авторизованих
електронних майданчиків або пов’язані з ними особи.

14. Керівництво та організацію роботи комісії здійснює її голова.
Голова комісії:
визначає дату і формат проведення засідань комісії;
головує на засіданнях;
призначає заступника голови та секретаря комісії;
організовує підготовку матеріалів до розгляду на засіданні комісії;
вносить на розгляд Уповноваженого органу пропозиції щодо зміни складу комі-

сії.
Рішення голови комісії щодо призначення заступника голови та секретаря комісії,

а також рішення з інших питань фіксуються у протоколі засідання комісії.
За відсутності голови комісії його функції виконує заступник голови.

15. Комісія керується актами законодавства та цим Порядком, персональний та
кількісний склад затверджується Уповноваженим органом.

Формою роботи комісії є засідання, які є відкритими. Усі бажаючі можуть взяти
участь у засіданні комісії. Особи, присутні на засіданні комісії, можуть використо-
вувати засоби фото-, відео- та звукозапису. Засідання комісії є правоможним, якщо
на ньому присутні дві третини загальної кількості членів комісії. Формат засідань
може передбачати присутність членів комісії віддалено, за допомогою засобів
зв’язку та інших телекомунікаційних послуг. 

Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, які брали участь
у голосуванні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови.

Рішення комісії оформляються протоколом, який підписує голова та секретар.
16. Заявка на авторизацію подається на адресу Уповноваженого органу та реєс-

трується і оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу. Заявка на ав-
торизацію повинна бути підписана керівником юридичної особи. До заявки на ав-
торизацію додається інформація про відповідність оператора авторизованого елек-
тронного майданчика вимогам, встановленим у пункті 7 цього Порядку, авторизо-
ваного електронного майданчика вимогам, встановленим у пунктах 8 і 9 цього По-
рядку, інформація про рівень авторизації та документ, що підтверджує оплату тес-
тування. Така інформація подається у довільній формі.

Адміністратор не пізніше ніж через 10 днів з дня отримання заявки від Уповно-
важеного органу випускає і передає уповноваженій особі оператора авторизованого
електронного майданчика тестовий ключ для проведення робіт з розроблення і тес-
тування.

17. Рішення щодо авторизації електронного майданчика приймається Уповно-
важеним органом на підставі рішення комісії протягом 20 робочих днів з моменту
отримання від адміністратора позитивного висновку результатів тестування та про-
тягом одного дня оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу та офі-
ційному веб-сайті Уповноваженого органу.

18. До початку тестування оператор авторизованого електронного майданчика
повинен:

1) ознайомитись із стандартними сценаріями ручного та автоматизованого тес-
тування, що затверджуються комісією і оприлюднюються на веб-порталі Уповно-
важеного органу, і адаптувати їх до особливостей свого електронного майданчика;

2) погодити адаптовані сценарії з адміністратором. Адміністратор протягом 10
робочих днів зобов’язаний погодити адаптований сценарій або надати зауваження,
які повинні бути усунені оператором авторизованого електронного
майданчика.  Після усунення недоліків у адаптованих сценаріях сценарії повинні
бути подані на розгляд адміністратору повторно;

3) усунути виявлені проблеми за результатами попереднього виконання погод-
жених сценаріїв ручного та автоматизованого тестування.

19. Під час тестування електронних майданчиків перевіряється відповідність ви-
могам, встановленим у пунктах 8 і 9 цього Порядку, в тому числі можливість авто-
матизованого інформаційного обміну між інформаційно-телекомунікаційною сис-
темою електронного майданчика та веб-порталом Уповноваженого органу з ураху-
ванням алгоритмів роботи електронного майданчика, та відповідність вимогам За-
кону.

20. Тестування електронного майданчика проводиться адміністратором протягом
15 робочих днів з дня погодження адаптованих сценаріїв тестування на авториза-
цію.

21. За результатами тестування адміністратор оформляє висновок на підставі
автоматично сформованої системою автоматизованого тестування інформації, а
також протоколів ручного тестування у вигляді списку знайдених помилок та про-
тягом одного дня надсилає його комісії і оприлюднює на веб-порталі Уповноваже-
ного органу.

22. Адміністратор не пізніше ніж через 10 робочих днів з дня оприлюднення рі-
шення щодо авторизації електронного майданчика укладає з оператором електрон-
ного майданчика договір, примірна форма якого затверджується Уповноваженим
органом. Усі договори оприлюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу.

23. Для забезпечення можливості функціонування авторизованого електронного
майданчика в електронній системі закупівель адміністратором випускається про-
дуктивний ключ і безоплатно передається оператору авторизованого електронного
майданчика не пізніше ніж через п’ять робочих днів після укладення договору. За-
лежно від рівня авторизації продуктивний ключ дає змогу вчиняти в електронній
системі закупівель дії, необхідні замовникам та/або учасникам.

24. Перереєстрація продуктивних ключів здійснюється у разі:
1) письмового звернення оператора авторизованого електронного майданчика;
2) оновлення ключів (порядок оновлення визначається адміністратором за по-

годженням з Уповноваженим органом).
25. Оператор авторизованого електронного майданчика сплачує штраф у разі:
1) порушення цілісності даних, що полягає у непередачі до веб-порталу Уповно-

важеного органу або неприйманні від веб-порталу Уповноваженого органу доку-
ментів (їх оновлення) або окремих файлів протягом години (5 і більше разів);

2) недоступності сервісу, що полягає у відсутності можливості у користувачів ав-
торизованого електронного майданчика мати доступ до електронної системи заку-
півель через авторизований електронний майданчик, вчиняти будь-які дії і проце-
дури протягом однієї години  в робочий час (5 і більше разів);

3) розкриття конфіденційної інформації, до якої належать дії особи, спрямовані
на передачу інформації (відомостей) третій особі без отримання попередньої згоди

щодо вчинення таких дій у особи, яка є власником такої конфіденційної інформа-
ції.

26. Розмір та порядок нарахування штрафу за порушення, визначені у пункті 25
цього Порядку, та зобов’язання, визначені у договорі між оператором електронного
майданчика та адміністратором, визначаються умовами такого договору.

27. Авторизований електронний майданчик відключається від електронної сис-
теми закупівель у разі:

1) порушення вимог щодо конфіденційності та цілісності даних (10 і більше ра-
зів);

2) неправильної ідентифікації користувача під час реєстрації, що призвело до
зриву процедур або істотно вплинуло на процедуру закупівлі (10 і більше разів);

3) постійних (більше 4 разів на місяць випадків або більше 8 разів на три місяці)
технічних збоїв з вини авторизованого електронного майданчика у процесі прове-
дення публічних закупівель через авторизований електронний майданчик, що уне-
можливлює проведення процедури закупівлі через авторизований електронний
майданчик;

4) технічного втручання в дані або підміни даних в електронній системі закупі-
вель;

5) систематичного невиконання умов договору між оператором авторизованого
електронного майданчика та адміністратором (5 і більше разів чи порушення строків
оплати послуг адміністратора на 30 і більше днів сумарно за останні шість місяців);

6) недоступності авторизованого електронного майданчика більш як 12 годин
робочого часу протягом останнього календарного року.

28. Рішення про відключення авторизованого електронного майданчика прийма-
ється Уповноваженим органом на підставі рішення комісії.

Комісія має право прийняти рішення про відключення на підставі звернення та
інформації, отриманих від адміністратора системи, та/або на підставі скарг корис-
тувачів авторизованого електронного майданчика. Комісія не розглядає анонімні
скарги та звернення. Технічні порушення, пов’язані з авторизованим електронним
майданчиком, реєструються адміністратором електронної системи закупівель і оп-
рилюднюються на веб-порталі Уповноваженого органу. Кількість порушень, визна-
чених у пунктах 25 і 27 цього Порядку, розраховується комісією за останні 360 днів
починаючи з моменту підключення електронного майданчика до електронної сис-
теми закупівель.

29. Комісія протягом 10 робочих днів після отримання скарги або звернення роз-
глядає їх. Уповноважений орган протягом двох робочих днів з дня отримання рі-
шення комісії та на його підставі приймає рішення про відключення авторизованого
електронного майданчика та протягом одного робочого дня повідомляє оператору
авторизованого електронного майданчика шляхом надсилання повідомлення на
електронну адресу з одночасним оприлюдненням такого повідомлення на веб-по-
рталі Уповноваженого органу.

30. Під час процесу відключення оператор авторизованого електронного май-
данчика зобов’язаний забезпечити на авторизованому електронному майданчику
проведення раніше оголошених процедур закупівель в електронній системі закупі-
вель в інтерактивному режимі реального часу та повинен забезпечити:

1) конфіденційність та цілісність даних, що містяться на авторизованому елек-
тронному майданчику;

2) збереження даних, що містяться на авторизованому електронному майдан-
чику;

3) передачу всієї інформації, що міститься на авторизованому електронному май-
данчику, іншим авторизованим електронним майданчикам;

4) обмін даними, який не був здійснений, з іншими авторизованими електрон-
ними майданчиками та веб-порталом Уповноваженого органу;

5) закриття доступу до авторизованого електронного майданчика після його від-
ключення.

31. Оператор авторизованого електронного майданчика, який не забезпечив ви-
конання на своєму авторизованому електронному майданчику вимог, визначених
пунктом 30 цього Порядку, не має права подавати повторну заявку на авторизацію.

32. Технічне відключення від електронної системи закупівель здійснюється про-
тягом 10 днів після завершення останньої процедури закупівлі, що проводилася за
участю авторизованого електронного майданчика та розпочата до прийняття рі-
шення про відключення.

33. Оператор авторизованого електронного майданчика має право оскаржити у
судовому порядку рішення Уповноваженого органу щодо відключення його авто-
ризованого електронного майданчика.

34. Користувач несе відповідальність за свої дії, які вчиняються ним в електронній
системі закупівель, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його
даних персональної ідентифікації.

35. Користувач несе відповідальність за зміст інформації, яка оприлюднюється
в електронній системі закупівель. Авторизований електронний майданчик має право
здійснювати контроль за інформацією, що розміщується користувачем, та повідом-
ляти користувачу, що розмістив інформацію неналежного змісту, а також комісії
про такі випадки.

36. У разі розміщення в електронній системі закупівель інформації шкідливого
та образливого характеру та інформації, що не має відношення до проведення за-
купівлі, Уповноважений орган приймає рішення на підставі рішення комісії про на-
дання дозволу оператору авторизованого електронного майданчика та/або веб-по-
рталу Уповноваженого органу на зняття з оприлюднення такої інформації.
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Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості до:

1. Відповідач: Бондарєва Лариса Петрівна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Шевченка, буд. 48, кв. 1, викликається
21 березня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі
у розгляді справи по суті.

2. Відповідач: Ковальчук Анна Геннадіївна, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Слов’янськ, вул. Одеська, буд. 19, викликається 21 бе-
резня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

3. Відповідач: Воронцов Юрій Олександрович, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Гор-
лівка, вул. Нестерова, буд. 103, кв. 30, викликається 21
березня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у
розгляді справи по суті.

4. Відповідач: Смоляков Володимир Петрович, ос-
таннє місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м.
Горлівка, вул. Читинська, буд. 3,  викликається 21 бе-
резня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дачі повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їх відсутності.

Суддя О.В. Неженцева

Біловодський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів по справі №408/121/16-ц
(2/408/497/16) за позовом ПАТ «Універсал Банк» про
стягнення заборгованості з Боцмана Олександра Во-
лодимировича, Боцман Ірини Олександрівни (вул. Га-
гаріна, 95а, кв. 2, м. Свердловськ Луганської області).

Судове засідання відбудеться 01.04.2016 року о
13 годині 00 хвилин у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, смт Біловодськ, вул. Луган-
ська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої
участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Вишгородський районний суд Київської області
повідомляє, що Авраменко Роман Вікторович викли-
кається в судове засідання як відповідач у цивільній
справі за позовом Никитюк Ганни Михайлівни до Ав-
раменка Романа Вікторовича про визнання особи
такою, що втратила право користування житлом
(справа №363/4316/15-ц).

Судове засідання відбудеться 01 квітня 2016 року
о 10:00 годині, за адресою: м. Вишгород, вул. Кур-
гузова, 7, каб. №11. У разі неявки відповідача без по-
важних причин, справа буде розглянута за його
відсутності.

Суддя С. І. Купрієнко

Суворовський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Грановську Олену Станіславівну у судове засі-
дання по справі № 523/18072/15-ц за позовом
публічного акціонерного товариства «Енергопоста-
чальна компанія Одесаобленерго» до Грановської Олени
Станіславівни, про стягнення заборгованості за спожиту
електричну енергію, яке відбудеться о 12:00 годині 31
березня 2016 року у приміщенні Суворовського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Чорно-
морського козацтва, 68, зала судових засідань № 9. У
разі неявки Грановської Олени Станіславівни справа
буде розглядатися за її відсутності.

Суддя І. В. Середа

Корольовський районний суд м. Житомира ви-
кликає Козел Михайла Тимофійовича, останнє ві-
доме місце проживання: м. Житомир, як відповідача
в судове засідання по цивільній справі
(№296/12303/15-ц) за позовом ПАТ «Житомиргаз»
до Козел Михайла Тимофійовича про стягнення за-
боргованості за спожитий природний газ.

Розгляд справи відбудеться о 10 год. 00 хв. 24 бе-
резня 2016 року у приміщенні Корольовського ра -
йонного суду м. Житомира за адресою: 
м. Житомир, майдан Соборний, 1, каб. 208, суддя
Адамович О.Й.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає у су-
дове засідання як відповідача Камбулова Руслана Ана-
толійовича, який проживає за адресою: м. Київ, пр.
Науки, 28, кв. 606 по цивільній справі за позовом Ярем-
чук О.М. до Камбулова Р.А., третя особа: Районна дер-
жавна адміністрація Запорізької області по Жовтневому
району як орган опіки та піклування, Голосіївська ра -
йонна в місті Києві державна адміністрація як орган
опіки та піклування про позбавлення батьківських прав,
слухання по справі призначено на 24.03.2016 року о
14.00 годині.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, каб. 13.
Суддя О.Л. Хоменко

Білокуракинський районний суд Луганської області

повідомляє, що 8 лютого 2016 року розглянуто ци-

вільну справу № 409/25/16-ц за позовом ПАТ «Укр -

Сиббанк» до Палаш Володимира Анатолійовича та

Палаш Аліни Юріївни про стягнення суми заборгова-

ності за договором споживчого кредиту та винесено

заочне рішення про задоволення позову в повному

обсязі.

Суддя Третяк О.Г.

В провадженні Шевченківського районного суду 
м. Києва знаходиться цивільна справа 761/1989/14-ц
за позовом Волошко В.О. до Черевишника С.В. про
визнання права власності.

Розгляд зазначеної справи призначено на
25.03.2016 року о 13.30 год. в Шевченківському ра -
йонному суді м. Києва (адреса суду: м. Київ, вул.
Дегтярівська, 31-А, каб. 409). Суд викликає Чере-
вишника Сергія Всеволодовича як відповідача.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки справа
буде розглядатися за наявними у ній доказами.

Суддя Сіромашенко Н.В.

У провадженні Малиновського районного суду м. Одеси
у судді Мурзенко M.B. перебуває цивільна справа за позовом
Гончарова Сергія Анатолійовича до Лагетко Алли Олексіївни
про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання
права власності, третя особа: Одеська Нова Біржа.

Повідомляємо відповідача Лагетко Аллу Олексіївну про
час і місце судового засідання у зазначеній справі, яке від-
будеться о 09 год. 30 хв. 07.04.2016 року у залі судових за-
сідань № 205 Малиновського районного суду м. Одеси, який
розташований за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1А. В разі
неявки у судове засідання, відповідач має повідомити суд
про причини такої неявки. В разі неявки відповідача у судове
засідання суд вправі розглянути справу за її відсутністю.

Суддя Мурзенко М.В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом ПАТ «Кредо Банк» до:

Антонова Олександра Вячеславовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором, місце прожи-
вання якого невідомо, викликається на 20.04.2016 року
о 14.00 годині, до суду, каб. № 3, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Літовка В.В.

Новогродівський міський суд Донецької області 
(84583, м. Новогродівка, вул. Риночна, 110) розглядає
цивільну справу за позовом Болдаревої Олени Олегівни
до Болдарева Олександра Васильовича про позбавлення
батьківських прав. Відповідач у справі Болдарев Олек-
сандр Васильович (зареєстрований за адресою: 86500,
вул. Первомайська, буд. 5, місто Сніжне Донецької об-
ласті), викликається на 22 березня 2016 року о 10 год.
до суду, каб. № 4, для участі у розгляді справи по суті.
Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у його відсутності.

Суддя Пархоменко О.Ф.

В провадженні Ірпінського міського суду Київської області перебуває
цивільна справа за позовом Тимошенко Оксани Іванівни до Тимошенка
Сергія Васильовича, третя особа: Відділ державної виконавчої служби
Ірпінського міського управління юстиції про переведення прав та
обов’язків співвласника-боржника на частину у спільному майні в ра-
хунок боргу з проведенням перерахунку заборгованості та визнання
права власності на 3/8 частини житлового будинку.

Суд викликає на 30.03.2016 р. на 10:00 год. Тимошенка Сергія Ва-
сильовича як відповідача. Явка обов’язкова.

Суддя С.І. Оладько

Говоруха Василь Миколайович викликається в судове засідання як відпові-
дач для розгляду цивільної справи за позовом Колесник Тетяни Василівни, Ко-
лесника Олександра Васильовича до Говорухи Василя Миколайовича, третя
особа: Шевченківський районний відділ ГУ Державної міграційної служби Ук-
раїни у м. Києві про визнання особи такою, що втратила право користування
жилим приміщенням на 09 год. 30 хв. 01 квітня 2016 року в Шевченківський
районний суд м. Києва (м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, каб. № 401).

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідом-
леним про час і місце розгляду справи і у випадку неявки справа буде розгля-
нута за його відсутність.

Суддя І.О. Макаренко

Білокуракинський районний суд Луганської області викликає Козарезова
Андрія Геннадійовича, м. Луганськ, вул. Річна, 16-а; Козарезову Людмилу
Вікторівну, м. Луганськ, вул. Побєдоносна, 17/46, як відповідачів в судове
засідання по цивільній справі № 409/347/16-ц за позовом ПАТ «Універсал
Банк» про стягнення заборгованості, що відбудеться 06.04.2016 року о 10
год. 20 хв. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2, тел.2-27-92.

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

Суддя В. Г. Скворцова

Високопільський районний суд Херсонської області повідомляє, що
08 квітня 2016 року о 09 годині 00 хвилин, в приміщенні суду за адре-
сою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104 Херсонської об-
ласті, відбудеться судовий розгляд по цивільній справі № 652/22/16-ц
за позовом ПAT КБ «Приватбанк» до Кравченка Вадима Володимиро-
вича про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викликається як відпові-
дач Кравченко Вадим Володимирович, 08 червня 1985 року народ-
ження.

В разі неявки відповідача в судове засідання або визнання причини
неявки неповажною, справа може бути розглянута у відсутність від-
повідача на підставі наявних у справі доказів.

Суддя Дригваль В.М.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє як відповідача
Суховерхова Руслана Миколайовича, який зареєстрований за адресою: вул.
Будьонного, 12/26, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69000, що цивільну
справу за апеляційною скаргою Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приват Банк» на заочне рішення Індустріального район-
ного суду м. Дніпропетровська від 23 червня 2015 року за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до
Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк», Суховерхова Руслана
Миколайовича про стягнення заборгованості, відкладено в апеляційному
суді Дніпропетровської області, м. Дніпропетровськ, вул. Харківська, 13, на
14 год. 10 хв. 06 квітня 2016 року.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа буде розглянута за
їх відсутності.

Суддя М.М. Пищида

В провадженні судді Бердянського міськрайонного суду Ліхтанської
Н.П. знаходиться цивільна справа за позовом Мармазова Сергія Петро-
вича до Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Са-
ламандра – Україна», Протас Геннадія Леонідовича, 3-ої особи: Волошина
Володимира Вікторовича про стягнення страхового відшкодування, ма-
теріальної шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Судовий розгляд справи призначено на 13 годину 30 хвилин 29 бе-
резня 2016 року в приміщенні Бердянського міськрайонного суду за ад-
ресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб. 502.
Суд викликає як відповідача Протас Геннадія Леонідовича.

У разі неявки відповідача, справа буде розглянута за наявними в ній
матеріалами.

Суддя Н.П. Ліхтанська

Селидівський міський суд Донецької області (85400, м. Селидове, вул. Пуш-
кіна, 4) розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «УкрСиббанк» до Саркі-
сьянц Сергія Юрійовича, Саркісьянц Нелі Сергіївни про стягнення суми
заборгованості за договором про надання споживчого кредиту, процентів, на-
рахованих за користування кредитом та пені. Відповідачі Саркісьянц С.Ю. та
Саркісьянц Н.С. мешкають за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР,
буд. 106, кв. 4, викликаються на 21.03.2016 р. о 08.00 год. до суду, для участі
у розгляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідачі вважаються повідом-
леними про дату, час і місце розгляду справи, і у разі неявки до суду, справа
може бути розглянута за їх відсутності. 

Суддя Владимирська І.М.

Приазовський районний суд Запорізької області повідомляє Горбик Во-
лодимира Вікторовича, який проживає за адресою: Донецька область, Но-
воазовський район, с. Рози Люксембург, вул. Октябрська, б. 5, про те, що
06.04.2016 р. о 09 годині 00 хвилин в приміщенні Приазовського районного
суду Запорізької області за адресою: смт Приазовське, вул. Пушкіна, 5, буде
слухатись цивільна справа за позовом Моторного (транспортного) страхо-
вого бюро України до Горбик Володимира Вікторовича про відшкодування
в порядку регресу витрат, пов’язаних з виплатою страхового відшкоду-
вання.

З опублікуванням оголошення про виклик Горбик Володимир Вікторович
по даній справі вважається повідомленим про час та місце розгляду справи
і у випадку його неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя Г.А. Васильцова

Партія «Віче»  
Фінансовий звіт про доходи і видатки за 2015 р. 

1. Доходи                                                                                 Сума, тис.грн. 
Надходження всього:                                                                    44,150
у тому числі                                                                                   
Безповоротна фінансова допомога                                            44,150  
Пасивні доходи 
2. Видатки                                                                                Сума, тис.грн. 
Витрати всього:                                                                             44,149  
у тому числі 
Сума витрат на утримання організації                                         44,149  
Витрати, що здійснюються організацією 
виконання статутних завдань 

Звіт складений на підставі Податкового звіту про використання коштів
неприбутковими установами й організаціями за 2015 р. Партії «Віче»  

Кролевецький районний суд Сумської області відпо-
відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Устименка Ан-
дрія Павловича, 11 грудня 1981 року народження,
уродженця с. Алтинівка Кролевецького району Сумської
області, останнє відоме місце реєстрації: Сумська об-
ласть Кролевецький район, с. Алтинівка, як відповідача
по справі № 579/282/16-ц 2/579/99/16 за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Устименка Андрія Павловича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 14 квітня 2016 року
о 10 годині 00 хвилин у м. Кролевець Сумської області,
вул. Франка, 13.

Суд пропонує Устименку А.П. подати письмові пояс-
нення та всі наявні докази по справі. У випадку неявки
відповідача в судове засідання це оголошення вважа-
ється належним повідомленням, і справа буде розгля-
нута за відсутності Устименка А.П.

Суддя О.В. Моргун

Кролевецький районний суд Сумської області відпо-
відно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Григор’єву Ва-
лентину Леонідівну, 02 червня 1989 року народження,
уродженку с. Іванівка Великописарівського району Сум-
ської області, останнє відоме місце реєстрації: Сумська
область, м. Кролевець, вул. 8-го Березня, 34, як відпові-
дача по справі № 579/283/16-ц 2/579/100/16 за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Григор’євої Валентини Леонідівни про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Справа призначена до розгляду на 14 квітня 2016 року
о 09 годині 00 хвилин у м. Кролевець, Сумської області,
вул. Франка, 13.

Суд пропонує Григор’євій В.Л. подати письмові пояс-
нення та всі наявні докази по справі. У випадку неявки
відповідача в судове засідання це оголошення вважа-
ється належним повідомленням, і справа буде розгля-
нута за відсутності Григор’євої В.Л.

Суддя О.В. Моргун

Іллічівський районний суд м. Маріуполя Донецької
області (87535, м. Маріуполь, пр. Металургів, 231)
розглядає цивільну справу за позовом Публічного
акціонерного товариства Комерційний банк «Приват-
Банк» до Кнауер В’ячеслава Артуровича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач по справі Кнауер В’ячеслав Артурович,
останнє відоме місце реєстрації: Іллічівський район,
м. Маріуполь, пр. Металургів, 219, кв. 60, виклика-
ється о 08.00 годині 28 березня 2016 року до суду,
кабінет № 14, 15 для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття, від-
повідач повинен повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута за його відсутності на
підставі ст. ст. 169 ч. 4, 225 ЦПК України.

Суддя О.О. Хараджа

Ніколаєва Олена Олександрівна, 17 вересня 1985
р.н., остання відома зареєстрована адреса прожи-
вання: м. Луганськ, кв-л. Ольховський, буд. 10, кв.
41 викликається до Броварського міськрайонного
суду Київської області як відповідача по цивільній
справі № 361/8266/2015-ц за позовом Ніколаєва В.В.
до Ніколаєвої О.О., третя особа: Орган опіки та пік-
лування Броварської міської ради Київської обл., про
визначення місця проживання малолітньої дитини та
стягнення аліментів на її утримання.

Судовий розгляд справи відбудеться 06 квітня
2016 року о 14 год. 30 хв. Явка до суду обов’язкова.
Адреса суду: 07400, Київська обл., м. Бровари, вул.
Грушевського, 2, кабінет (зал судових засідань) 
№ 217.

Суддя В.О. Василишин

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Луковку Віталія Миколайовича, 23.11.1971
р.н., с. Успенка-1, вул. Леваневського, 79, Лутугин-
ський район; Луковку Наталію Андріївну, 27.09.1975
р.н., с. Успенка-1, вул. Леваневського, 79, Лутугин-
ський район, як відповідачів в судове засідання по ци-
вільній справі № 409/113/16-ц за позовом ПАТ
«Універсал Банк» про стягнення заборгованості, що
відбудеться 12.04.2016 року об 11 год. 30 хв. в при-
міщенні суду за адресою: 92200, Луганська область,
смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2, тел. 2-27-92.

Із опублікуванням цього оголошення відповідачі
вважаються належним чином повідомленими про час,
день та місце проведення судового засідання.

Суддя В.Г. Скворцова

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає Забєліну Ганну Володимирівну,
03.06.1974 р.н., м. Луганськ, вул. Дєкабрістов, 3А;
Забєліна Ігоря Миколайовича, 17.10.1970 р.н., м.
Луганськ, вул. Дєкабрістов, 3А, як відповідачів в су-
дове засідання по цивільній справі № 409/349/16-ц
за позовом ПАТ «Універсал Банк» про стягнення за-
боргованості, що відбудеться 05.04.2016 року о 15
год. в приміщенні суду за адресою: 92200, Луган-
ська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2,
тел. 2-27-92.

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

Суддя В.Г. Скворцова

Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської
області повідомляє, що 15 квітня 2016 року о 09 годині
00 хвилин у приміщенні Івано-Франківського міського
суду Івано-Франківської області за адресою: м. Івано-
Франківськ, вул. Грюнвальдська, 11, перший поверх, зал
№ 9, розглядатиметься цивільна справа за позовом Зін-
ченка Олександра Володимировича до Зінченко Вікторії
Володимирівни про надання дозволу на тимчасовий виїзд
за кордон малолітньої дитини без згоди матері та надання
дозволу на оформлення документів.

У судове засідання викликається відповідач Зінченко
Вікторія Володимирівна. У разі неявки відповідача справа
розглядатиметься за її відсутності.

Згідно ч. 2 ст. 77 ЦПК України сторони зобов’язані по-
відомити суд про причини неявки у судове засідання.

Суддя Мелещенко Л.В.

Печерський районний суд м. Києва викликає Рожкова Геннадія Ста-
ніславовича у судове засідання як відповідача, який зареєстрований:
вул. Панаса Мирного, 28-А, кв. 124, м. Київ, у справі № 757/35683/15-ц
за позовом Шульги Галини Авксентіївни до Рожкова Геннадія Станіс-
лавовича про стягнення боргу за договором позики, яке відкладено до
14.00 год. 31 березня 2016 року і відбудеться за адресою: м. Київ, вул.
Хрещатик, 42а, каб. 14, суддя Остапчук Т.В. Пропонуємо подати всі ра-
ніше неподані докази.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки в судове засідання без поважних при-

чин або неповідомлення суд про причини неявки, справу буде розгля-
нуто у вашу відсутність на підставі наявних у ній доказів.

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

Суддя Т.В. Остапчук
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Володарський районний суд Донецької області (87000,
смт Нікольське, пров. Ярослава Мудрого, 3) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Акцент-Банк» до Полюх
Валентини Іллівни про стягнення заборгованості.

Відповідачка по справі Полюх Валентина Іллівна, яка
мешкає: Донецька область, Володарський район, с. Во-
дяне, вул. Радянська, 13, викликається на 30 березня 2016
року о 10.30 год. до суду для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя Доценко С.І.

Деснянський районний суд м. Києва викликає як

відповідачів Смоленського Сергія Олександровича

та Смоленську Тетяну Вікторівну в судове засідання,

яке призначено на 10.00 год. 22.03.2016 року по ци-

вільній справі за позовом ПАТ «УкрСиббанк» про

стягнення заборгованості (каб. № 9, пр. Маяков-

ського, 5-в, м. Київ).

Суддя Н.Д. Буша

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Товстенко Людмилу Василівну y судове засідання
як відповідача у справі за позовом Автомонової Юлії Сер-
гіївни до Товстенко Людмили Василівни про стягнення за-
боргованості, яке призначене на 12 квітня 2016 року о 14
год. 00 хв. і відбудеться за адресою: Київська область, м.
Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 201, суддя Орда О.О.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини неявки.
Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання без

поважних причин, судове засідання буде проведено у вашу
відсутність, а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опуб-
лікуванням оголошення про виклик відповідач вважається
повідомленим про час і місце розгляду справи.

Суддя О.О. Орда

Макарівський районний суд Київської області пові-
домляє, що 05.04.2016 р. об 11.00 год., в приміщенні
суду за адресою: 08000, смт Макарів, Київська обл., вул.
Фрунзе, 35, буде слухатись цивільна справа за позовом
Ярошенка П.М., Ярошенка М.А. до Червонослобідської
сільської ради Макарівського району, ОК «Дачная де-
ревня», третя особа: Державна інспекція сільського гос-
подарства в Київській області, Державна інспекція
архітектурно-будівельного контролю в Київській області
про припинення незаконного будівництва дороги та усу-
нення перешкод в користуванні власністю.

Суддя Косенко А.В.

Троїцький районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача в судове засідання Сороку На-
талію Вікторівну, Шальнева Сергія Валентиновича в
справі № 433/307/16-ц-2/433/292/16 за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Сороки Наталії Вікторівни, Шаль-
нева Сергія Валентиновича про стягнення заборго-
ваності.

Засідання відбудеться 24 березня 2016 року о 09
год. 00 хв., за адресою: Луганська область, смт Тро-
їцьке, вул. 1-го Травня, 5 а.

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

Суддя Бондаренко Л.І.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє відповідача Лерміньйо Лоік, Полякову
Олену Володимирівну, що розгляд цивільної справи за
позовом ПАТ «УкрСоцбанк» до Лерміньйо Лоік, Поляко-
вої Олени Володимирівни про стягнення заборгованості
за договором про іпотечний кредит відбудеться о 12 год.
00 хв. 08 квітня 2016 року в приміщенні Києво-Свято-
шинського районного суду Київської області, який зна-
ходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

У випадку Вашої неявки в судове засідання, справа
буде розглянута за Вашої відсутності на підставі наявних
у справі доказів.

Суддя А.Я. Волчко

Оболонський районний суд м. Києва викликає
Дудар Івана Анатолійовича як відповідача по цивіль-
ній справі № 2/756/1373/16 за позовом Товариства
з обмеженою відповідальністю «МАРКС.КАПІТАЛ»
до Дудар Івана Анатолійовича про відшкодування
шкоди в порядку регресу на 30 березня 2016 року
на 14-15 годину.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб.18,
суддя К.А. Васалатій.

Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі, передбачені ст.ст. 169, 170 ЦПК
України, ст. 185-3 КпАП України.

У провадженій Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа за
№310/7520/15-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства «Український бізнес банк» до Гальченка
Дмитра Сергійовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Судовий розгляд справи призна-
чено на 25.03.2016 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запо-
різька область, м. Бердянськ, вул. Комунарів, 64, каб.
409. Суддя Парій О.В., тел. (код 06153) 4-70-63.

Суд викликає Гальченка Дмитра Сергійовича як від-
повідача. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки
справа розглядатиметься за наявними матеріалами.

Суддя О. В. Парій

Лозбеньова Тетяна Михайлівна, останнє відоме
місце проживання: м. Докучаєвськ, Донецької об-
ласті, вул. Центральна, буд. 39, кв. 19, викликається
в судове засідання до Пологівського районного суду
Запорізької області як відповідачка по цивільній
справі № 324/95/16-ц за позовом ПАТ «Акцент-Банк»
до Лозбеньової Тетяни Михайлівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться 04.04.2016 року о 13 год. 00 хв. в приміщенні
суду за адресою: вул. М. Горького, 28, м. Пологи, За-
порізької області.

Суддя Іванченко М.В.

Бовшик Віктор Георгійович, Деснянський район-
ний суд м. Києва (м. Київ, пр. Маяковського, 5-в каб.
40) повторно викликає вас у судове засідання на
24.03.2016 року о 16 год. 30 хв. для участі у розгляді
цивільної справи за позовом Крівової Л.В. до Бов-
шика В.Г., третя особа: Рекретюк А.В. про визнання
особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням. У разі вашої неявки справу
буде розглянуто без вашої участі.

Суддя О.М. Панченко

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Літовченко Олену Вікторівну,
18.02.1983 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.00 годину 01.04.2016 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Лі-
товченко Олени Вікторівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26 а, смт Куй-
бишеве Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В.О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Зубаху Ірину Володимирівну,
03.08.1983 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.30 годину 01.04.2016 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Зу-
бахи Ірини Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26 а, смт Куй-
бишеве Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В.О.

Придніпровський районний суд м. Черкаси викли-
кає в судове засідання по справі за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Тищенка Юрія Леонідовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором
в якості відповідача Тищенка Юрія Леонідовича, яке
відбудеться 04.04.2016 року о 09 год. 00 хв. в при-
міщенні Придніпровського районного суду м. Чер-
каси, вул. Гоголя, 316, каб. 324.

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

Суддя В. В. Шипович

Біловодський районний суд Луганської обл. викликає
як відповідача у судове засідання для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення
заборгованості на 23.03.2016р. о 08.00 Косухіна Віктора
Федоровича.

Суддя Карягіна В.А.
У разі неявки відповідача  у призначений час або не-

повідомлення про причини неявки справу буде розгля-
нуто за їх  відсутності за наявними доказами.

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

Андрушівський районний суд Житомирської області ви-
кликає Корбут Майю Георгіївну, яка проживає за адресою:
Житомирська область, Андрушівський район, с. Івниця,
вул. Леніна, №14 В, як відповідачку по цивільній справі
№272/143/16-ц, провадження №2/272/182/16 за позовом
Корбута Олега Степановича до Корбут Майї Георгіївни про
розірвання шлюбу. Судовий розгляд справи призначений
на 04.04.2016 року на 09 год. 00 хв. в приміщенні суду за
адресою: м. Андрушівка, вул. Зазулінського, 13, Житомир-
ська область. В разі неявки відповідачки в судове засі-
дання на вказаний час або неповідомлення про причини
неявки, справа буде розглянута у її відсутності за наявними
у справі матеріалами та доказами.

Суддя В. В. Карповець

Тростянецький районний суд Сумської області викли-
кає як відповідача Тарасенко Ганну Федорівну (зареєс-
трована: Сумська область, Тростянецький район, с.
Вишневе, вул. Молодіжна, 17) в судове засідання по ци-
вільній справі за позовом Арбатової Катерини Іванівни
до Тарасенко Ганни Федорівни про визнання права влас-
ності на нерухоме майно в порядку спадкування за за-
коном, яке відбудеться о 10-00 год. 25.03.2016 р. в
приміщенні суду за адресою: Сумська обл., м. Тростя-
нець, вул. Миру, 9. У разі неявки відповідача розгляд
справи буде відкладено на 15.04.2016 року на 10-00 год.
У разі повторної неявки відповідача справа буде розгля-
нута без її участі.

Суддя Шевченко В. С.

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Красноармійськ, вул. Горького, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості.

Відповідач Гайворонський Геннадій Васильович ви-
кликається на 21 березня 2016 року о 13-00 год., до
суду, каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова C.M.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Ве-
личко Олексія Миколайовича (91002, м. Луганськ,
вул.20-річчя Жовтня, б. 28-а) по цивільній справі
№409/206/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 24.03.2016 року (ре-
зервна дата 28.03.2016 р.) об 11-00 годині в залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Під-
дубного Віталія Сергійовича (91015, м. Луганськ, кв.
Мирний, б. 6, кв.65) по цивільній справі
№409/333/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 24.03.2016 року (ре-
зервна дата 28.03.2016 р.) о 10-00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання відповідача Сі-
ленко Тетяну Іванівну (91054, м. Луганськ, вул.
Степова, б. 21, кв. 13) по цивільній справі
№409/188/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 29.03.2016 року (ре-
зервна дата 31.03.2016 р.) о 09-00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О.Г.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Турова Віктора Миколайовича,
02.11.1956 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 15.00 годину 24 березня 2016 року, для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Турова Віктора Миколайовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: вул. Центральна, 26 а, смт Куйбишеве
Куйбишевського району Запорізької області.

Суддя Мальований В.О.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-
трян О.М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Комунарів,
б. 64, каб. № 308) 30 березня 2016 року 09 годині 00
хвилин буде розглядатись справа за позовом пуб-
лічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до
Ахапкіної Нелі Іванівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Явка відповідачки у справі обов’язкова. У разі її
неявки справа буде розглянута за її відсутності. 

Суддя О. М. Дністрян

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Дзержинськ, вул. 50 років Жовтня, 4) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Бурков-
ської Вікторії Іванівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач по справі Бурковська
Вікторія Іванівна (зареєстрована за адресою: м. Донецьк,
вул. Казанової, буд. 25-а) викликається на 22 березня
2016 року на 09-00 год. до суду, каб. № 7, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя В. В. Андреєв

Дарницький районний суд м. Києва викликає Ан-
тоненка Олександра Олександровича як відповідача
в судове засідання у цивільній справі за позовом
Пєнова Олександра Григоровича до Антоненка
Олександра Олександровича про стягнення забор-
гованості за договором позики, яке відбудеться 19
квітня 2016 року о 15 год. 30 хв. за адресою: вул.
Кошиця, 5-А, каб. 120.

При собі необхідно мати паспорт. У разі неявки
судове засідання буде проведено за відсутності від-
повідача.

Суддя Ф. А. Каліушко

Алексова Оксана Федорівна викликається до
Хмельницького міськрайонного суду (вул.
Кам’янецька, 117, поверх 2, кабінет 7) в судове засі-
дання на 24 березня 2016 року о 10 годині 00 хвилин
в якості відповідача для судового розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ «УкрСиббанк» про стягнення
боргу. У випадку неявки відповідача судовий роз-
гляд справи буде проведено за її відсутності на під-
ставі наявних в матеріалах справи доказів. В разі
неможливості явки на вказану дату за вказаною ад-
ресою відповідач зобов’язаний повідомити суд про
причини неявки.

Суддя А. А. Демінська

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Поліщука Сергія Геннадійо-
вича, 13.02.1984 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 15.00 годину 28 березня 2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Поліщука Сергія Геннадійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26 а, смт
Куйбишеве Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя Мальований В.О.

Біловодський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача по справі №408/66/16-ц (2/408/478/16)
за позовом ПАТ «Всеукраїнський Банк Розвитку» про
стягнення заборгованості за кредитним договором з
Богданова Сергія Васильовича, 30.12.1976 р.н., м. Ро-
веньки Луганської області, та Богданової Людмили Пет-
рівни, м. Ровеньки Луганської області.

Судове засідання відбудеться 31.03.2016 року об 11
годині 30 хвилин у приміщенні суду за адресою: Луган-
ська область, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

У разі неявки справу буде розглянуто без Вашої участі
на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Є. О. Соболєв

Томашпільський районний суд Вінницької області ви-
кликає Кривопуста Євгена Володимировича в судове за-
сідання, що відбудеться 25.03.2016 року о 09.30 годині
в Томашпільському районному суді Вінницької області
за адресою: вул. І. Гаврилюка, 57, смт Томашпіль, То-
машпільський район, Вінницька область. Справа за по-
зовом ПАТ КБ «ХРЕЩАТИК» до Кривопуста Євгена
Володимировича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Головуючий суддя Семко Г.В.

Кривопуст Є.В. викликається в судове засідання як
відповідач. Явка до суду є обов’язковою. У випадку не-
явки до суду справа буде розглянута без участі відпові-
дача.

Біловодський районний сул Луганської області викли-
кає як відповідачів Бацкалевича Петра Миколайовича,
Бацкалевич Галину Веніамінівну для участі в цивільній
справі за позовом ПАТ «Універсал Банк» до Бацкалевича
Петра Миколайовича, Бацкалевич Галини Веніамінівни
про стягнення заборгованості за кредитним договором,
яка відбудеться 23 березня 2016 року о 08:50 годині у
приміщенні суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
ловодськ, вул. Комсомольська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сторін
вони вважаються повідомленими про час та місце слу-
хання справи. У разі неявки суд розглядатиме справу без
Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя В. А. Карягін

Обухівський районний суд Київської області по ци-
вільній справі № 2-440/16 за позовом ПАТ «Укрсоцбанк»
до Хірамагомедова Шаміля Гасановича про стягнення
заборгованості за кредитним договором викликає до
суду як відповідача Хірамагомедова Шаміля Гасановича
на 29 березня 2016 року о 15-00 год.

Судове засідання відбудеться під головуванням судді
Болобана В.Г. в приміщенні суду, що розташоване за ад-
ресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, б.20.

В разі неявки відповідача справа буде розглянута у
його відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Приморський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання на 25 березня 2016 р. о
09.00 годині (резервна дата 01 квітня 2016 р. о 09.00
годині), за адресою: Запорізька область, м. При-
морськ, вул. Поштова, буд.6, як відповідача Мар-
ченко Надію Олександрівну у цивільній справі
№326/281/16-цр. (провадження №2/326/148/2016) за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до неї про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

У разі неявки відповідача в судове засідання на
вказані дату та час справу буде розглянуто за його
відсутності.

Суддя Р.Л. Булашев

У провадженні Бердянського міськрайонного суду За-
порізької області знаходиться цивільна справа №
310/1422/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Кос-
тікова Є.О. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 30.03.2016 року о 13-
00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Комунарів, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Костікова Євгена Олеговича як відпові-
дача.

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

Суддя Б. І. Полянчук
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ПОГОДА НА ЗАВТРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 17 БЕРЕЗНЯ

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

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

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Школу назвали ім’ям героя
Олег ЧЕБАН,

«Урядовий кур’єр»

НЕБЕСНА СОТНЯ. Відтепер загальноосвітню школу І—ІІІ ступе-
нів у селі Байраківка, що у Вінницькій області, рішенням сесії Не-
мирівської районної ради названо ім’ям її випускника героя Май-
дану Максима Шимка, який загинув 20 лютого 2014 року під час
бою на вулиці Інститутській у Києві. Куля снайпера влучила в нього,
коли він намагався врятувати пораненого. Максима поховали у  Він-
ниці на алеї Слави  — тепер майдан Небесної Сотні. 

Учителі та учні з нагоди присвоєння школі імені свого випускника
підготували тематичний вечір пам’яті. Символічні вірші та пісні, біо-
графія героя у словах і фотографіях викликали сльози на очах при-
сутніх. На захід прибули батьки Максима Шимка Зоя Семенівна та
Микола Федорович, брат Павло, дідусь, побратими. 

«Нині дуже важко в нашій країні. Але ми переможемо. Хочу всіх
попросити, щоб кожен із вас гідно ніс усе те, що було світлим у Не-
бесної Сотні, щоб ви любили свою країну, як любив її мій син, лю-
били землю, по якій ходите, настільки, щоб нікому не дозволяти її
топтати», — зазначила мати героя. 

До речі, торік на школі було встановлено меморіальну дошку 
М. Шимку, його ім’ям назвали в селі колишню вулицю Леніна.

Рятувальники Луганщини
отримали нові авто

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

НА ЧАСІ. Проїзд нових автомобілів проспектом Гвардійським у Сє-
веродонецьку радо вітали дітлахи: яскраві машини, незвична форма
водіїв, великі написи на бортах — назви міст області, куди вирушають
служити рятувальні машини. Одне слово, не просто урочиста цере-
монія, а свято.

«Основні зусилля служби спрямовано на те, щоб оновити матері-
ально-технічну базу Донецького і Луганського гарнізонів, знищену
внаслідок діяльності терористичних угруповань. Техніку, яку придба-
ли за результатами тендера, передовсім відправили на Донбас», —
прокоментував подію голова ДСНС України Микола Чечоткін.

Луганщина отримала 6 пожежно-рятувальних автомобілів. Їхня за-
гальна вартість — 22 мільйони 680 тисяч гривень. Ця техніка була
придбана за результатами проведення у червні 2015 року тендера на
закупівлю пожежно-рятувальних автомобілів середнього та важкого
класів для пожежогасіння та проведення рятувальних робіт. 

Роман КИРЕЙ, 
«Урядовий кур’єр»

МАЙСТЕР. Іван Сухий із
Жашкова на Черкащині — му-
зикант від Бога. Гармонь у йо-
го руках одразу перетворюєть-
ся на диво, яке зачаровує слу-
хачів. А ще він створив відомий
в Україні і за її межами дитя-
чий ансамбль гармоністів. 

Він ровесник незалежної Ук-
раїни. За цей час ансамбль
здобув звання лауреата 96
конкурсів, третина з яких
всеукраїнські та міжнародні. 

Чимало вихованців Івана
Івановича стали професійними
музикантами.

Загалом Іван Сухий навчив
відмінно грати на гармоні не
одну сотню учнів. Ось і нині по-
спішають до Майстра, як його
називають у Жашкові, діти різ-
ного віку — і п’ятирічні, і юнац-
тво.

Чимало вихованців ансам-
блю нині захищають Батьків-
щину на сході України. А в го-
дини перепочинку беруть до
рук гармонь і згадують свого
наставника. Учасники ж ан-
самблю передають на фронт
не тільки речі для воїнів, а й
музичні інструменти.

На основі свого практичного
досвіду Іван Сухий створив на-
вчальний посібник «Українська
гармоніка», який стане у при-
годі й початківцям, і досвідче-
ним музикантам. Посібником

користуються не лише в Украї-
ні (його затвердило Міністер-
ство культури), а й за кордо-
ном.

Грою юних музикантів і їх-
нього талановитого наставни-
ка мали змогу насолоджувати-
ся Польща і Чехія, Німеччина й
Угорщина, Австрія і Франція,
Італія й Білорусь та країни
близького зарубіжжя. Та де б
не виступав ансамбль, завжди
на вишитій сорочці його керів-
ника — герб Жашкова. Він ве-
ликий патріот рідного краю. А
ще Іван Сухий — художній ке-
рівник народного аматорсько-

го вокального чоловічого ан-
самблю районного Будинку
культури. Встигає він плідно
працювати і з хором ветеранів
війни та праці. 

Десять років тому в районно-
му центрі він заснував музей
української гармоніки, який
удостоєно уваги Книги рекор-
дів України за його ексклюзив-
ність.

Ви уявляєте гармошку, зроб-
лену із сірників? Її можна поба-
чити в цьому музеї. А чули, як
звучить інструмент, якому вже
понад сотня років? А ось мале-
сенька гармоніка, яку ледве

втримаєш у руках. Але й вона
чудово грає. Неповторність му-
зею в тому, що Іван Іванович —
майстер з виготовлення цих
музичних інструментів. Його
найперший оригінальний ви-
твір гармоніка-чобіт вражає, як
і решта неповторних робіт! 

Учасники ансамблю, який
свої репетиції проводить про-
сто в музеї, беруть активну
участь у формуванні експози-
ції, в екскурсіях-концертах. Це
не тільки допомагає розширю-
вати світогляд юних музикан-
тів, а й формувати їх особис-
тостями. 

Де, крім Жашкова, є гармошка із сірників?

Ансамбль гармоністів на сцені — гра юних музикантів нікого не залишає байдужим
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Іфань відібрала корону в Музичук, однак не у Львова
Ганна РОМАШКО

для «Урядового кур’єра»

ШАХИ. Лідер світового рей-
тингу — 22-річна китайська
шахістка Хоу Іфань — учетвер-
те в своїй кар’єрі здобула зван-
ня чемпіонки світу, відібравши
цей титул у львів’янки Марії

Музичук. Матч у Львові завер-
шився достроково з  рахунком
6:3. Загального успіху китаян-
ка добилася в понеділок після
дев’ятої партії, яка завершила-
ся перемогою претендентки.

Уперше Хоу Іфань стала
чемпіонкою світу 2010-го в Ан-
так’ї (Туреччина) 16-річною. У

2011-му в Тирані (Албанія) Хоу
Іфань захистила титул, обіг-
равши Хампі Конеру з Індії. А в
2013-му відібрала звання у
чинної на той момент чемпіон-
ки світу українки Ганни Ушені-
ної.

Завдяки перемозі у Львові у
15-ї чемпіонки світу Марії Му-

зичук китаянка позбулася при-
ставки «екс» і знову повернула
собі шахову корону. Хоу Іфань
— одна з трьох чемпіонок світу
(Єлизавета Бикова, Се Цзюнь
і Хоу Іфань), яким вдавалося
після перерви підкорювати сві-
товий шаховий Олімп.

На післяматчевій прес-кон-
ференції Хоу Іфань зокрема
зазначила: «Надзвичайно щас-
лива, що здобула перемогу.
Вдячна своїй команді й тим лю-
дям, які підтримували мене в
Китаї. Вони писали смс із при-
вітаннями навіть попри те, що
в той час у Китаї була ніч.

Хоч це лише дев’ята партія,
минуло вже понад два тижні. Я
вдячна організаторам, суддям
та пресі. Зазначу, що я вперше
в Україні, у Львові. Місто дуже
гарне, і не лише його історична
частина: повітря в центрі дуже
чисте, а їжа — здорова».

А ще чемпіонка вражена
тим, скільки людей у Львові
люблять шахи і спостерігали
за матчем, який, безперечно,
став подією для міста.  Вона
відзначила зусилля організато-
рів, які, не маючи досвіду про-
ведення подібних заходів,  впо-
ралися  з багатьма викликами
і зробили висновки з певних
прорахунків. 

Марія Музичук зауважила:
«Дуже рада, що цей матч від-
бувався в моєму місті Львові й
що багато людей, гросмейсте-
рів мали змогу відвідати чем-
піонат світу. У мене найкраща
команда, якій я дуже вдячна за
допомогу й підтримку», — по-
відомляє «Щоденний Львів». 

АНАЛІЗАТОР 
БІЛОСТІ БОРОШНА

АНАЛІЗАТОР 
ЦУ ТЕП-ТМ

03057, Київ-57, вул. Желябова, 2-а.
Тел./факс: (044) 456-92-82
 (044) 456-38-26
Е-mail: bgoncharov@yandex.ru,
 zaoktb@yandex.ru
http: // www.prao-oktb.uaprom.net 
 // www.teplofizika.com.ua

УКРАЇНСЬКІ АВТОМАТИЧНІ ПРИЛАДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ ВІД ВИРОБНИКА
(ПрАТ «Дослідне конструкторсько-технологічне бюро теплоенергетичного приладобудування» (ПрАТ «ДКТБ ТЕП»), м. Київ)

ЦІНИ В 10-20 РАЗІВ НИЖЧІ ВІД ЗАРУБІЖНИХ АНАЛОГІВ! ПРОСТІ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ
Внесені в Держреєстри України, Казахстану та ін.

ПРИЛАД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ
ЧИСЛА ПАДІННЯ ПЧП 99

АНАЛІЗАТОР КОЛЬОРОВОСТІ
ЦУКРУ-ПІСКУ ЦУ ТЕП–С

Призначений для визначення
за методом Хагберга-Пертена
міжнародної стандартної 
величини «числа падіння»,
що і визначає якість хліба.

Призначений для
експрес-визначення
білості  пшеничного
хлібопекарського борошна
експрес-методом та оцінки його ґатунку
за ДСТУ 4870:2007.

АНАЛІЗАТОР КОЛЬОРОВОСТІ
РОСЛИННИХ ОЛІЙ ЦУ ТЕП-РМ 

Призначений для
експрес-визначення
кольоровості рослинних 
олій, яке передбачено 
ДСТУ 4568:2006 
та міжнародними стандартами.

Призначений для
експрес-визначення
кольору темних
нафтопродуктів: 
моторних мастил, дизельного палива та ін.
за шкалою ASTM (D1500) в од. ЦНТ.

Призначений для 
експрес-вимірювання 
кольоровості цукру-піску
в одиницях ICUMSA 
та в ум. од. Штамера за ДСТУ 4866:2007
та міжнародними стандартами.

ДСТУ 4866:2007
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