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Служіння муз із поправкою на бізнес
ВИДОВИЩЕ. На VII Одеському Міжнародному кінофестивалі висока якість фільмів 
контрастувала з несмаком червоної доріжки 

Іван ШЕВЧУК, 
«Урядовий кур’єр»

«Хто всі ці люди?» Це са-
краментальне питання 

вже кілька років поспіль від-
биває найтиповіше враження 
від червоної доріжки Одесько-

го міжнародного кінофестива-
лю. «72 чиновниці, 23 депутат-
ські дружини, 37 утриманок, 
57 валютних проституток, — 
український блогер підбиває 
статистику червоної доріж-
ки відкриття, — 0 кіноактрис, 
0 продюсерів, 0 режисерів». 

Оргкомітет ОМКФ припинив 
інформаційне партнерство 
з одеським медіа-холдингом 
«Думська», образившись чи то 
на «свято несмаку» з піжама-
ми та простирадлами, чи то на 
«героїв капіталістичної пра-
ці» в бік організаторів захо-

ду. У журналістській тусов-
ці — нарікання на відсутність 
кінозірок першої величини 
та дедалі більшу містечко-
вість фестивалю. На фіналь-
ній червоній доріжці людей 
кіно та шоубізу все ж можна 
було побачити, але вони губи-

лися серед чергового ярмарку 
марнославства. А відповідь на 
запитання: «хто всі ці люди?», 
— на поверхні. Це — бізнес-
мени. І без них — ніяк, 
особливо нині. Навіть 
через ризик репутацій-
них втрат.

Прем’єр-міністр про синхронний з ЄС 
розвиток цифрової економіки 

3 6

Спецпризначенці 
отримали статус 

ВИЗНАННЯ. Під час зустрічі з воїнами-спецпризначенцями 
Президент Петро Порошенко підписав Указ «Про День Сил спе-
ціальних операцій Збройних сил України» та Закон «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо Сил спеціальних 
операцій Збройних сил України». Він наголосив, що це є «абсо-
лютно важливим в умовах захисту України від агресії, яку роз-
почала проти нас Російська Федерація», та назвав закон «ви-
могою часу, щоб захист України був набагато ефективнішим».

Закон розроблено за стандартами НАТО, він повністю відпо-
відає завданням співробітництва з Альянсом у контексті ство-
рення ССО й положенням Стратегічного оборонного бюлетеня.

На сьогодні в Україні вже створено спеціальний центр та за-
стосовують спеціальні тренінгові програми, які дають змогу 
швидко та якісно готувати спецпризначенців. Найбільшу увагу 
щодо спільних дій та спільних тренувань з боку наших партнерів 
із США, Канади, Європейського Союзу та інших країн приділя-
ють саме Силам спеціальних операцій. А День ССО, повідомляє 
прес-служба Президента, відзначатимуть щорічно 29 липня.
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ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:

ЦИФРА ДНЯ

20,9 млрд грн    
спрямував Пенсійний фонд 
для фінансування виплати 

липневих пенсій 

«Зміна 
системи управління 

державою з використанням 
нових технологій ефективно 

й прозоро мінімізує 
втручання людини 

у процес управління 
і є антикорупційним 

кроком».

Притулок 
для бобрів та змієїда

ПОСТАТІ

Пішов із життя 
історик Орест 
Субтельний, 
автор праці 
«Україна: Історія»

Закон України «Про органи 
та осіб, які здійснюють 
примусове виконання 
судових рішень і рішень 
інших органів»

ОРІЄНТИР

ДОБРА СПРАВА. Мінприроди створює національний природний  
парк на місці «панського полювання» Януковича («Сухолуччя»)
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Результати конкурсу 
на залучення інвестора

для реалізації угоди про розподіл
вуглеводнів, які видобуватимуться 

в межах ділянки Юзівська

ТОВ «Надра Юзівська» провела конкурс на залучення
інвестора для реалізації угоди про розподіл вуглеводнів,
які видобуватимуться в межах ділянки Юзівська.

Після розгляду та аналізу конкурсних заяв переможцем
конкурсу було визначено компанію Юзгаз Бі.Ві. (Yuzgas
B.V.), Нідерланди.

Порядок проведення та умови конкурсу були погоджені
Міжвідомчою комісією з організації укладення та вико-
нання угод про розподіл продукції та ТОВ «Надра Юзів-
ська».

В конкурсний комітет, який визначив переможця кон-
курсу, входили керівники профільних міністерств, Націо-
нальної акціонерної компанії «Надра України», ТОВ «Надра
Юзівська» та народні депутати України.

У провадженні Бердянського міськрайонного суду Запорізької області зна-
ходиться цивільна справа № 310/4245/16-ц за позовом ПАТ «Державний
ощадний банк України» до Гончарова В. М., Котченка О. В., Котченка С. В. про
стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 11.08.2016 року о 13.10 годині в приміщенні
Бердянського міськрайонного суду за адресою: Запорізька область, м. Бер-
дянськ, вул. Консульська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає: Гончарова Володимира Миколайовича, Котченка Олексія
Вікторовича, Котченка Сергія Вікторовича як відповідачів.

Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки відповідачів у судове засідання
справа буде розглянута за наявними матеріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костян-
тинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає цивільну справу 
№ 233/1242/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Підкуймуха В. А. про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі Підкуймуха Владислав Анатолійович, 01.02.1976 р.н.,
останнє відоме місце реєстрації якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Ле-
ніна, буд.71, кв. 30, викликається до суду на 02 серпня 2016 року о 08.20 го-
дині, каб. № 15, 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 О. С. Малінов

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш, вул. Ко-
танова, 102 Першотравневого району Донецької області) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Нарбіної Тетяни Іванівни про стягнення за-
боргованості.

Відповідач Нарбіна Тетяна Іванівна, зареєстрована за адресою: с. Портівське,
вул. Леніна, б. 1, Першотравневий район, Донецька область, викликається на 03
серпня 2016 року на 10.30 годину до Першотравневого районного суду для участі
у розгляді справи по суті.

Нарбіній Тетяні Іванівні пропонується надати свої заперечення щодо позову та
докази до 03 серпня 2016 року. У випадку неприбуття відповідача він повинен  по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута у його відсутність
за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ КБ «ПриватБанк»
про стягнення заборгованості до:

1. Відповідач: Скляров Станіслав Васильович, останнє місце реєстрації та прожи-
вання: Донецька обл., Слов’янський район, ст. Слов’яногірськ, буд. 1, кв. 3, виклика-
ється 03 серпня 2016 року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

2. Відповідач: Ведмедь Світлана Григорівна, останнє місце реєстрації та проживання:
Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Землячки, буд. 28, викликається 03 серпня 2016
року о 08 год. 00 хв. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. В. Неженцева

Хорольський районний суд Полтавської області викликає Пуб-
лічне акціонерне товариство «Хорольський МКК ДП», останні ві-
домі юридичні адреси: 37800, м. Хорол, вул. Молодіжна, буд. 17
Полтавської області та 49085, м. Дніпро, вул. Калинова, 25-27, як
відповідача по цивільній справі за позовом Примак Таміли Григо-
рівни до Публічного акціонерного товариства «Хорольський МКК
ДП» про звільнення з посади, стягнення заборгованості по заро-
бітній платі, розрахункових при звільненні та моральної шкоди,
призначене на 10 серпня 2016 року о 10:00 год. в залі суду за ад-
ресою: 37800, м. Хорол, вул. Незалежності, 82.

В разі неявки справа буде розглядатися за його відсутності на
підставі наявних у справі доказів.

Суддя Н. С. Миркушіна

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля Донець-
кої області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає позовну заяву Публічного акціонерного
товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Сошенко Олени Яківни про стягнення
заборгованості за кредитом.

Відповідачка Сошенко Олена Яківна, 04.10.1965 року народження, останнє місце ре-
єстрації: 86793, Донецька область, м. Іловайськ, вул. Войкова, 273, викликається на 05
вересня 2016 року о 08.30 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14,
для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, представника третьої особи,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у їх від-
сутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля До-
нецької області, вул. Радянська, буд. 39А) розглядає заяву Публічного акціонерного
товариства «Укрсоцбанк» до Стецури Миколи Івановича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач Стецура Микола Іванович, 25.12.1962 року народження, останнє місце
реєстрації: Донецька область, м. Іловайськ, вул. Аудіторська, 2/29, викликається на
01 вересня 2016 року о 08.30 год. до Добропільського міськрайонного суду, кабінет
№ 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропонується на-
дати суду письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача, представника третьої
особи, необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде розглянуто
у їх відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 6 липня 2016 р. № 470-р
Київ

Про затвердження нового складу 
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі 
На часткову зміну пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від

18 квітня 2012 р. № 310 «Про затвердження складу Міжвідомчої комісії з
міжнародної торгівлі» (Офіційний вісник України, 2012 р., № 30, ст. 1119;
2015 р., № 35, ст. 1040, № 89, ст. 2975) затвердити новий склад Міжвідом-
чої комісії з міжнародної  торгівлі згідно з додатком.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 6 липня 2016 р. № 470-р

СКЛАД
Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі

КУБІВ — Перший віце-прем’єр-міністр України
Степан Іванович — Міністр економічного розвитку і торгівлі, 

голова Комісії  
МИКОЛЬСЬКА — заступник Міністра економічного
Наталія Ярославівна  розвитку і торгівлі — Торговий представник

України, перший заступник голови Комісії
КАНЦУРОВ — Перший заступник Керівника Головного
Олег Олександрович  департаменту з питань економічної політики

— керівник департаменту реального сектору
економіки Адміністрації Президента України,
заступник голови Комісії  

ВИДОЙНИК — директор Департаменту міжнародного
Михайло Михайлович  співробітництва та протоколу Секретаріату 

Кабінету Міністрів України  
ДАНЧЕНКО — директор департаменту адміністрування
Аліна Вікторівна  митних платежів ДФС  
ЗЕРКАЛЬ — заступник Міністра закордонних
Олена Володимирівна   справ з питань європейської інтеграції  
КРАВЦОВ — перший заступник Міністра
Євген Павлович  інфраструктури   
КРАВЧЕНКО — заступник начальника управління
Андрій Миколайович  Головного управління контррозвідувального

захисту інтересів держави у сфері 
економічної безпеки СБУ  

МОСКАЛЕНКО — заступник директора департаменту
Олександр Петрович  податкової, митної політики та методології 

бухгалтерського обліку — начальник 
управління митної політики Мінфіну  

НІЖНІК — перший заступник Голови
Марія Володимирівна  Антимонопольного комітету — державний 

уповноважений  
РУТИЦЬКА — заступник Міністра аграрної політики
Владислава Валеріївна  та продовольства з питань європейської 

інтеграції  
СВЕТЕЛІК — заступник Міністра енергетики
Олександр Дмитрович  та вугільної промисловості   

СЕВОСТЬЯНОВА — перший заступник Міністра юстиції
Наталія Іларіонівна     
ЧУПРИНЕНКО — заступник Міністра регіонального
Роман Сергійович  розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства з питань 
європейської інтеграції   

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 липня 2016 р. № 530-р
Київ

Питання відзначення у 2016 році 
Дня хрещення Київської Русі — України

1. Утворити Організаційний комітет з підготовки та проведення заходів
з відзначення у 2016 році  Дня хрещення Київської Русі — України у складі
згідно з додатком.

Надати співголовам Організаційного комітету право затвердити його
персональний склад та вносити у разі потреби до нього зміни.

2. Затвердити план заходів з відзначення у 2016 році Дня хрещення Ки-
ївської Русі — України, що додається.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, облас-
ним та Київській міській держадміністраціям забезпечити виконання за-
твердженого цим розпорядженням плану заходів у межах відповідних
бюджетних призначень.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України

від 22 липня 2016 р. № 530-р

СКЛАД
Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів 

з відзначення у 2016 році Дня хрещення Київської Русі — України
Віце-прем’єр-міністр України, до компетенції якого належать питання

релігії, співголова Оргкомітету
Заступник Глави Адміністрації Президента України відповідно до розпо-

ділу обов’язків, співголова Оргкомітету (за згодою)
Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економічного розвитку

і торгівлі
Віце-прем’єр-міністр України — Міністр регіонального розвитку, будів-

ництва та житлово-комунального господарства
Міністр культури
Міністр освіти і науки
Міністр молоді та спорту
Міністр фінансів
Міністр внутрішніх справ
Міністр інфраструктури
Перший заступник Міністра культури
Заступник Міністра закордонних справ — керівник апарату
Заступник Міністра інформаційної політики — керівник апарату
Голова Держкомтелерадіо
Голова Київської міськдержадміністрації
Голова Київської облдержадміністрації
Голова СБУ (за згодою)
Керівник Головного департаменту з питань гуманітарної політики Адмі-

ністрації Президента України (за згодою)

Директор департаменту у справах релігій та національностей Мінкуль-
тури

Представник Української православної церкви (за згодою)
Представник Української православної церкви Київського патріархату

(за згодою)
Представник Української греко-католицької церкви (за згодою)
Представник Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій (за зго-

дою)
Режисер мистецького заходу (за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 22 липня 2016 р. № 530-р

ПЛАН
заходів з відзначення у 2016 році Дня хрещення

Київської Русі — України
1. Забезпечити підготовку та проведення урочистостей з відзначення

Дня хрещення Київської Русі — України за участю представників органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських об’єд-
нань, релігійних організацій.

Мінкультури, МОН, МЗС, 
Мінінфраструктури, обласні та Київська
міська держадміністрації за участю 
християнських конфесій.
28 липня 2016 року.

2. Забезпечити:
проведення лекцій, бесід і тематичних заходів, присвячених відзначенню

Дня хрещення Київської Русі — України, у навчальних закладах.
МОН, інші заінтересовані центральні 
та місцеві органи виконавчої влади.
2016 рік;

проведення робіт з ліквідації аварійного стану, реставрації та реабілітації
комплексу споруд Національного заповідника «Софія Київська» у м. Києві,
собору Святого Юра у м. Львові.

Мінкультури, Мінфін, Мінрегіон, 
Київська міська та Львівська обласна 
держадміністрації.
2016—2020 роки;

висвітлення у засобах масової інформації заходів з відзначення Дня хре-
щення Київської Русі — України.

Держкомтелерадіо, МІП.
Липень 2016 р.;

проведення національно-патріотичних заходів для молоді, присвячених
відзначенню Дня хрещення Київської Русі — України.

Мінмолодьспорт, інші заінтересовані 
центральні та місцеві органи виконавчої
влади.
2016 рік.

3. Сприяти участі представників зарубіжних релігійних центрів у заходах
з відзначення Дня хрещення Київської Русі — України.

МЗС, Мінкультури за участю 
християнських конфесій.
Липень 2016 року.

4. Забезпечити підготовку та затвердження регіональних планів заходів
з відзначення Дня хрещення Київської Русі — України.

Обласні та Київська міська 
держадміністрації.
Липень 2016 року.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84122, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну
справу за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Експрес-Банк» в особі Львівського регіонального
відділення про стягнення заборгованості за кредитним договором до:

Орловської Тетяни Миколаївни (останнє відоме зареєстроване місце проживання: Донецька обл., м. Горлівка, вул. Промис-
лова, буд. 12, кв. 39) та Горлова Анатолія Євгенійовича (останнє відоме зареєстроване місце проживання: Донецька обл., 
с. Зайцеве, вул. Журавського, буд. 36, кв. 2).

Для слухання справи по суті 19 вересня 2016 року о 09 годині 00 хвилин викликаються вказані особи як відповідачі у справі.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та докази. У випадку неприбуття відповідачі повинні по-

відомити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута у їх відсутності.
Суддя Геєнко М. Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд.
2) розглядає цивільні справи за позовами ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк» до Тонян Артема Сер-
гійовича про стягнення заборгованості. Відповідач у справі Тонян Артем Сергійович, останнє відоме місце
проживання: Донецька область, м. Слов’янськ, в’їзд Жукова, буд. 10, викликається на 23 серпня 2016 року на
08 годину 00 хвилин до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Чемодурова Н. О.

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що 12
липня 2016 року розглянуто цивільну справу 2/409/1172/16 за позовом Че-
репня Ольги Миколаївни до Дьяконенка Олександра Вікторовича про позбав-
лення батьківських прав та винесено рішення про задоволення позову.

Суддя Тімінський В. В.

Втрачений договір 
дарування 1/3 частини квартири на користь Бойко Тамари Ігорівни, 

посвідчений приватним нотаріусом Київського міського 
нотаріального округу 07.11.2007 року за реєстровим № 4436, 

вважати недійсним.

Втрачений лісорубний квиток

серії 02ЛКБ № 541124 

вважати недійсним.



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

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВИй КУР’ЄР14

на часі

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя (суддя Апаллонова Ю. В.)
викликає в судове засідання (провадження № 335/8559/15-к, 
1-кп/335/61/2016) обвинуваченого Сербу Володимира Івановича, 08.01.1960
року народження, останнє відоме місце реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Роз-
ваги, 27, кв. 19, по кримінальному провадженню № 42014080000000272 за
обвинуваченням Серби Володимира Івановича у вчиненні злочинів, перед-
бачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 294, ч. 1 ст. 365 КК України, яке відбудеться 08
серпня 2016 року об 11.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, вул. Перемоги,
51, зал судових засідань № 1.

З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інфор-
мації загальнодержавної сфери розповсюдження обвинувачений вважа-
ється належним чином ознайомленим з її змістом.

Апеляційний суд Дніпропетровської області повідомляє, що по цивільній справі за
апеляційною скаргою представника Каштенкової Ліни Анатоліївни — Фісунової Лідії
Борисівни на заочне рішення Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська
від 18 грудня 2015 року по справі за позовом Дронова Олександра Павловича до Лучко
Павла Павловича, Пелиха Артема Вікторовича, Каштенкової Ліни Анатоліївни, треті
особи: Ткаченко Оксана Іванівна, приватний нотаріус Дніпродзержинського міського
нотаріального округу Ялова Ольга Михайлівна, приватний нотаріус Дніпропетровського
міського нотаріального округу Восковець Оксана Олександрівна, про визнання свідоц-
тва про право власності на квартиру, договорів купівлі-продажу квартири недійсними,
скасування державної реєстрації на право власності, витребування майна, оголошено
перерву в апеляційному суді Дніпропетровської області (м. Дніпро, вул. Харківська,
13) на 21 вересня 2016 року на 09 год. 35 хв.

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

Суддя Т. П. Красвітна

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/2261/2016 за по-
зовом Сьоміної Світлани Вікторівни до Яковенка Юрія Івановича про надання до-
зволу на багаторазовий в’їзд та виїзд в район проведення антитерористичної
операції на неконтрольовану територію України через лінію зіткнення у межах
Донецької області та за межі України неповнолітньої дитини без згоди батька.
Останнє відоме місце мешкання відповідача Яковенка Юрія Івановича: Донецька
область, м. Горлівка, вул. Фадєєва, буд. 29, кв. 3.

Відповідач викликається до суду на 02 вересня 2016 року на 13 год. 00 хв. для
участі у судовому засіданні.

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

Суддя О. В. Ільяшевич

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідачів: Горохова Олексан-
дра Олександровича, Заболотну Світлану Олександрівну
для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Горохова Олександра Олександровича, Заболот-
ної Світлани Олександрівни, яке відбудеться 27 липня 2016
року о 08 годині 00 хвилин (резервна дата судового засі-
дання - 2 серпня 2016 року о 08 годині 00 хвилин) у при-
міщенні Новопсковського районного суду за адресою: вул.
Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Біловодський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі
за позовом ПАТ «Акціонерний банк «Експрес-Банк»
про стягнення заборгованості, яке відбудеться
31.08.2016 року о 16.45 год. - Мирошниченка Олек-
сандра Євгеновича, 27.08.1971 р.н., останнє відоме
зареєстроване місце проживання (перебування) -
Луганська обл., смт Станично-Луганське.

Адреса суду: Луганська область, смт Біловодськ,
вул. Комсомольська, 30. У разі неявки справу буде
розглянуто без вашої участі на підставі глави 8 ЦПК
України.

Суддя Г. В. Булгакова

Полтавський районний суд Полтавської області,
відповідно до ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викликає
Рожко Володимира Михайловича (останнє відоме
місце проживання: Полтавська область, с. Ковалівка,
вул. Макаренка, буд. 32) в судове засідання як від-
повідача, яке відбудеться в приміщенні суду за ад-
ресою: м. Полтава, вул. Європейська, 154-а о 15.00
год. 01.08.2016 року по цивільній справі 
№ 545/1730/16-ц за позовною заявою ПАТ КБ «Пра-
векс Банк» до Ющенка Володимира Михайловича,
Рожко Юрія Андрійовича про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором.

Суддя О. О. Гальченко

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає Шевченко Світлану Миколаївну: м. Луганськ,
кв-л Мирний, 13-а/51, як відповідачку в судове засідання
по цивільній справі № 409/1454/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення заборгованості за догово-
ром кредиту, що відбудеться 19.09.2016 року о 10 год.
40 хв. у приміщенні суду за адресою: 92200, Луганська
область, смт Білокуракине, пл. Горького, 2, тел. 2-27-92.

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

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

Суддя В. В. Тімінський

У провадженні Бердянського міськрайонного суду 
Запорізької області знаходиться цивільна справа 
№ 310/4550/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Іванюха С. О. про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено на 10.08.2016 року о
13.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Іванюха Станіслава Олександровича як
відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідача в
судове засідання справа буде розглянута за наявними
матеріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Бичкунов Олег Миколайович, 21.04.1988 р.н., викли-
кається як відповідач у судове засідання з розгляду ци-
вільної справи за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Бич-
кунова Олега Миколайовича про стягнення заборгова-
ності на 8 годину 30 хвилин 21 вересня 2016 року в
Роменський міськрайонний суд Сумської області за ад-
ресою: бульвар Шевченка, 14, м. Ромни, Сумська обл.
Головуючий суддя Шульга В. О.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідача
Бичкунов Олег Миколайович вважається повідомленим
про час і місце розгляду справи і у випадку неявки
справа підлягає розгляду за його відсутності.

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає На-
дірашвілі Мерабі Альбертовича як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/3479/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Надірашвілі Ме-
рабі Альбертовича про стягнення заборгованості, що
відбудеться 1 серпня 2016 року об 11.00 год.

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

Суддя А. С. Река

Чернігівський районний суд Запорізької області ви-
кликає в судове засідання відповідача Вєтрова Юрія Ана-
толійовича по цивільній справі № 329/555/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоц-
банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 8 вересня 2016 року о
10 годині 00 хвилин у залі судового засідання № 1 Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за адре-
сою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна,
391.

У разі неявки відповідача в судове засідання на вка-
зану дату справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя Д. О. Покопцева

Вінницький міський суд Вінницької області викликає
відповідача Арустамяна Армена Лаврентійовича,
03.10.1980 p.н., останнє місце реєстрації: вул. Юності,
буд. 5, кв. 4, м. Вінниця, в судове засідання, яке відбу-
деться 02.08.2016 р. об 11 год. 00 хв. за адресою: м. Він-
ниця, вул. Грушевського, 17, каб. № 36, по цивільній
справі № 127/8503/16-ц за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Альфа-Банк» до Арустамяна 
Армена Лаврентійовича про стягнення заборгованості.
Справу розглядає суддя Жмудь О. О. Явка відповідача
до суду обов’язкова. У випадку неявки в судове засі-
дання справу буде розглянуто за відсутності відповідача.

Малиновський районний суд м. Одеси викликає Гри-
щука Ігоря Володимировича в судове засідання по ци-
вільній справі за позовною заявою Публічного
акціонерного товариства «Державний ощадний банк Ук-
раїни» в особі філії - Одеського обласного управління
AT «Ощадбанк»» до Грищука Ігоря Володимировича про
стягнення заборгованості, яке призначене до слухання
на 14 вересня 2016 року о 12 год. 00 хв. у каб. № 213
суду за адресою: м. Одеса, вул. В. Стуса, 1-а.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин
розгляд справи буде проведено за вашої відсутності за
наявними в ній доказами.

Суддя Сегеда О. М.

В провадженні Франківського районного суду 
м. Львова знаходиться цивільна справа за позовом
Вольфа Сергія Романовича до Шевцової Валерії Юріївни,
третя особа: Служба у справах дітей Печерської районної
в місті Києві державної адміністрації про позбавлення
батьківських прав.

Франківський районний суд м. Львова викликає Шев-
цову Валерію Юріївну, останнє відоме місце реєстрації:
м. Львів, вул. Остроградських, буд. 8, кв. 17, у судове за-
сідання, що відбудеться 08.08.2016 року о 16 год. 00 хв.
та попереджає, що у випадку вашої неявки в судове за-
сідання справа буде заслухана у вашу відсутність.

Суддя Мартинишин М. О.

Згідно Рішення № 14 єдиного акціонера ПАТ «За-
критий недиверсифікований венчурний корпоратив-
ний інвестиційний фонд «Командитний» від
19.07.2016 р. прийнято рішення щодо припинення
Публічного акціонерного товариства «Закритий не-
диверсифікований венчурний корпоративний інвес-
тиційний фонд «Командитний» (08132, м. Вишневе,
вул. Жовтнева, буд. 43, код ЄДРПОУ 38449778) шля-
хом його ліквідації у добровільному порядку. Голова
ліквідаційної комісії Шиман Євген Олександрович.
Заяви кредиторів приймаються протягом двох міся-
ців від дня публікації даного оголошення.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Сватівський районний суд Луганської області
викликає Тітарчука Руслана Володимировича як
відповідача по цивільній справі №426/5150/16-ц
за позовом Артемчук Римми Юріївни до Тітар-
чука Руслана Володимировича, третя особа:
Сватівський районний відділ державної реєстра-
ції актів цивільного стану про виключення з ак-
тового запису про народження дитини даних
про батька дитини, у судове засідання, яке від-
будеться 1 серпня 2016 року о 15.00 годині в
приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34. У разі не-
явки на вказане судове засідання суд розгляда-
тиме справу без вашої участі на підставі ст.ст.
169, 224 ЦПК України.

Суддя М. А. Гашинський

Ставський Володимир Анатолійович (ос-
таннє відоме місце реєстрації: Вінницька об-
ласть, Вінницький район, с. Бохоники, вул.
Миколаївська, 3, кв. 16) повідомляється, що
03.08.2016 року о 10.00 год. відбудеться роз-
гляд цивільної справи № 128/1549/16-ц за
позовною заявою Публічного акціонерного
товариства «Альфа-Банк» до Ставського Во-
лодимира Анатолійовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором у
приміщенні Вінницького районного суду за
адресою: м. Вінниця, вул. Винниченка, 29,
зал №2, другий поверх. 

Суддя І. А. Ганкіна

Рівненський міський суд Рівненської області викликає
Воробей Володимира Федоровича, 1976 року народження,
останнє відоме місце проживання: м. Рівне, вул. Степана
Бандери, 51, кв. 25, як відповідача в судове засідання, яке
відбудеться 1 серпня 2016 року об 11 год. 00. хв. в примі-
щенні Рівненського міського суду Рівненської області 
(м. Рівне, вул. Шкільна, 1) по цивільній справі № 569/5429/16-ц
за позовом Воробей Анни Сергіївни до Воробей Володимира
Федоровича про надання дозволу на виїзд за кордон непов-
нолітніх дітей без дозволу батька.

У разі неявки в судове засідання у вказаний час та непо-
відомлення про поважність причин неявки відповідача,
справа буде вирішена на підставі наявних у ній доказів з по-
становленням заочного рішення.

Суддя О. О. Першко

Громадянину Російської Федерації Устінову Федору Вікторо-
вичу, 12.05.1983 року народження. Повідомляємо, що 20.01.2015
Генеральним прокурором України скасовано постанову 
від 25.12.2014 про закриття кримінального провадження 
№ 22014000000000496 за підозрою Устінова Ф.В. у вчиненні зло-
чинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 263 КК України. Наразі
в рамках даного провадження громадянин РФ Устінов Ф. В. 
підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 1 ст. 263 КК України, та оголошений у міжнародний розшук.

Повістка про виклик. Підозрюваний Устінов Ф.В., 12.05.1983
р.н., відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України викли-
кається на 10 годину 4 серпня 2016 року в кабінет №111 за ад-
ресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33 (тел. 044-255-50-69) до
старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Ласточкіна С. О. для
проведення слідчих та процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 22014000000000496.

Хорольський молококонсервний комбінат дитячих продуктів:
врятувати заради немовлят країни

Олекса ЛУЖНИЙ
для «Урядового кур’єра»

ТОЧКА ЗОРУ. В останні
кілька місяців значно почасті-
шали випадки незаконного за-
володіння підприємствами.
Об’єктами атак стають не
лише невеликі компанії, а й
флагмани, всесвітньо відомі
корпорації. Як-от міжнародна
корпорація Bunge, мережа су-
пермаркетів Novus, Укрсоц-
банк та інші. До переліку
додався єдиний в Україні ви-
робник дитячого харчування —
Хорольський молококонсер-
вний комбінат дитячих продук-
тів (МКДП). 

Щоб розповісти про те, чим
загрожує рейдерське захоп-
лення виробника дитячого 
харчування, на спеціальну
прес- конференцію у Києві зіб-
ралися власники, керівництво
комбінату, а також представ-
ники профільної асоціації мо-

лочників, Ради підприємців при
Кабінеті Міністрів України. 

За словами акціонера ПАТ
«Хорольський МКДП» Геор-
гія Сажинова, наслідками рей-
дерського захоплення
підприємства став значний
спад виробництва — у пер-
шому кварталі 2016 року час-
тка комбінату на українському
ринку дитячого харчування
зменшилася з 56% до 43%. 

«Останні 9 місяців ми ро-
бимо все, аби повернути майно
підприємства у законну влас-
ність. Наші юристи виграли
кілька судових процесів, пору-
шено кримінальні справи за
фактом рейдерського захоп-
лення. Вони на контролі в про-
куратурі і СБУ. Але поки
українська влада зволікає, рей-
дери роблять свою справу —
нищать комбінат. Унаслідок
цього кожна друга українська
молода родина може залиши-
тися без якісного і недорогого

дитячого харчування», — за-
значив він.

За його словами, у 2007 році
він із своєю командою став по-
вноправним господарем під-
приємства, отримавши 84%
акцій заводу. 

«За цей час ми чимало 
зробили для підприємства,
приміром, інвестували в ста -
новлення та функціонування
цеху нових каш для малюків,
лінії з виробництва замінника
жіночого молока тощо. Весь
прибуток йшов на розвиток на-
шого заводу. Все було дуже
добре, допоки юристи підпри-
ємства не зробили поступово
неочікуване — майно заводу
чомусь опинилося в інших
руках, а будівля з юридичною
адресою на ПАТ МКДП «пере-
їхала» із міста Хорол до
Дніпра. А в Хоролі з’явилося
ТОВ «Хорольський завод дитя-
чого харчування» (ХЗДХ), де
влас никами виявилися зовсім

інші особи. Таким чином, злодії
вкрали все майно підприєм-
ства», — наголошує Георгій
Сажинов.

Слід додати, що пан Сажи-
нов є відомим у спеціалізова-
них колах на теренах СНГ і
колишнього СРСР фахівцем —
він пропрацював у галузі роз-
робки та виробництва дитячого
харчування 30 років, доктор
технічних наук. За його актив-
ної участі побудовано заводи з
виробництва продуктів для не-
мовлят в Естонії та Новій Зе-
ландії.

За  словами фахівця, який
захищає права Георгія Сажи-
нова та власників підприєм-
ства, юриста адвокатського
об’єднання «Старокиївське»
Сергія Мазарюка, схема за-
хоплення є новою: «З’явилася
вона після того, як спеціальним
законом було дозволено реєс-
трацію юридичних осіб у так
званий спрощений спосіб. Ці

документи можна не завіряти
нотаріально. Тому дуже
швидко з’являються підприєм-
ства, які мають не свою «рідну»
прописку, як у нашому випадку
у Хоролі, а у Дніпрі і дивом у
приватному будинку, де меш-
кає якихось двоє осіб. А Хо-
рольський завод «переходить»
до нових невідомих власників».

За словами голови Ради
підприємців України при Каб-
міні Леоніда Козаченка, такі
сигнали тривожні для всього
нашого бізнесу та інвесторів.
«Тому ми докладатимемо всіх
зусиль, щоби рейдерів було по-
карано, а справи — доведено
до суду. Крім того, ми повинні
внести зміни до законодавства
про державну реєстрацію прав
та власності, інакше скоро в Ук-
раїні не залишиться інвесто-
рів», — додав він.

На захист підприємства та
його законних власників став
також голова ради директо-

рів Спілки молочних підпри-
ємств України Вадим Чага-
ровський: «У разі його
зупинки ми змушені перейти
на імпортні продукти, які до-
рожчі за вітчизняні на 30 —
40%. Цього допустити не
можна, тому молочники Ук-
раїни закликають Президента,
Прем’єр-міністра, керівників
правоохоронних органів пока-
рати злочинців-рейдерів, за-
безпечити право власності».

Як зазначили учасники
прес-конференції, таке треба
робити негайно. Адже швид-
кість,  з якою нові «власники»
Хорольського  молококонсер-
вного комбінату дитячих про-
дуктів вивозять обладнання та
ріжуть що тільки можна на ме-
талевий брухт, змушує бізнес-
менів та експертів країни бити
на сполох. Адже таке саме
може трапитися і на інших
наших відомих підприємствах,
та вже буде пізно.
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Новопсковський районний суд Луганської області викликає
відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк», ПАТ «Акцент-
Банк» про стягнення заборгованості, у судові засідання, які від-
будуться: 

04.08.2016 р. на 15-30 (резервне судове засідання 10.08.2016 р.
на 8-00)

Бочкова (Данилова) Анжела Іллівна
04.08.2016 р. на 16-30 (резервне судове засідання 10.08.2016 р.

на 8-30)
Щербак Сергій Володимирович
04.08.2016 р. на 16-00 (резервне судове засідання 10.08.2016 р.

на 9-00)
Клімонов Борис Генадійович

Суддя О. С. Стеценко

10.08.2016 р. на 13-00 (резервне судове засідання 16.08.2016 р.
на 15-30)

Лазарев Сергій Іванович
10.08.2016 р. на 11-00 (резервне судове засідання 16.08.2016 р.

на 08-40)
Сардачук Кіра Борисівна
10.08.2016 р. на 10-00 (резервне судове засідання 16.08.2016 р.

на 08-10)
Бугера Ніна Сергіївна
17.08.2016 р. на 8-40 (резервне судове засідання 22.08.2016 р.

на 16-00)
Білянський Валентин Олександрович

Суддя В. В. Заботін

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

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

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (85110, м. Костянтинівка Донецької області,
пр. Ломоносова, № 157) розглядає цивільну справу
№ 233/2266/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до
Тодуа М.Ш. про стягнення заборгованості. Відпові-
дач у справі Тодуа Мзіура Шотівна, 18 квітня 1976
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Ольховська, буд. 57-33, ви-
кликається до суду на 13 год. 00 хв. 16 серпня 2016
року (корп. № 2, каб. № 21) для участі у розгляді
справи по суті. Костянтинівський міськрайонний суд
Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донець-
кої області, пр. Ломоносова, № 157) розглядає ци-
вільну справу № 233/2265/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» до Климанова О.С. про стягнення за-
боргованості. Відповідач у справі Климанов Олег
Станіславович, 05 березня 1963 р.н., останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Макіївка,
вул. Разіна, буд. 99-62, викликається до суду на 13
год. 30 хв. 16 серпня 2016 року (корп. № 2, каб. 
№ 21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неприбуття від-
повідачі повинні повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута за їх відсут-
ності.

Суддя О. В. Каліуш

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) 

з продажу активів ПАТ Банк «Контракт» 
на електронному торговельному майданчику 
Товарна біржа «Центральна Товарна Біржа»

Номер лотів: №212572
Коротка назва Права вимоги 
лоту/номер кредитного за кредитним договором,
договору:   що укладений 

з юридичною особою
Місце проведення https:/www.ctb.dp.ua
аукціону: 
Дата проведення 30.08.2016 року
аукціону: 
Час проведення З 10.00 до 12.00
аукціону: 
Детальна інформація http://www.fg.gov.ua/
по лоту (параметри, not-paying/liquidation/
забезпечення, початкова 148-bank-kontrakt/
ціна, правила 5076-30082016-2
участі в аукціоні): 

Оголошення 
про проведення відкритих торгів (аукціону) 

з продажу активів
ПАТ «БАНК ФОРУМ»

на електронному торговельному майданчику 
Товарна біржа 

«Центральна товарна біржа»

Номер лоту: №№212573-№212584
Коротка назва лоту: Право вимоги за 

кредитними договорами 
фізичних осіб

Місце проведення https://ctb.dp.ua/
аукціону: 
Дата проведення 30.08.2016
аукціону: 
Час проведення З 13.00 до 15.00 год.
аукціону: 
Детальна інформація http://www.fg.gov.uа/
по лоту (параметри, nоt-paying/liquidation/
забезпечення, початкова 52-forum/5074-30082016-1
ціна, правила 
участі в аукціоні): 

Токмацький районний суд Запорізької області викликає у судове
засідання, яке відбудеться 8 серпня 2016 року о 13.30 годині в примі-
щенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою:
Запорізька область, м. Токмак, вул.Володимирська, 28, Бузицькова
Олега Олександровича: Донецька обл., Старобешівський р-н, с. Новий
Світ, вул. Романової, буд. 5, кв. 77, як відповідача по цивільній справі 
№ 328/1991/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бузицькова
Олега Олександровича про стягнення заборгованості. 

Суддя Гавілей М. М.

Національний банк України 
Звіт про фінансовий стан

Лисичанський міський суд Луганської області викликає як відповідача Галушко
Олену Сергіївну, яка зареєстрована за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул.
Леніна, буд. 102, кв. 7, та представника третьої особи Дочірнього підприємства «УК-
РАГРОТРЕЙД», яке зареєстроване за адресою: Луганська область, м. Алчевськ, вул.
Декабристів, 27-А, в судове засідання з розгляду цивільної справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» до Галушко Олени Сер-
гіївни про стягнення заборгованості, третя особа: Дочірнє підприємство 
«УКРАГРОТРЕЙД», яке відбудеться 04 серпня 2016 року о 16 годині 00 хвилин в при-
міщенні суду за адресою: м. Лисичанськ, вул. Штейгерська, 38, каб. 17. У разі неявки
в судове засідання справа буде розглянута без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК
України.

Суддя Ю. О. Калмикова

Новопсковський районний суд Луганської області викликає як відпові-
дача Таскаєва Дениса Валерійовича у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Таскаєва Дениса
Валерійовича про стягнення заборгованості, яке відбудеться 04 серпня
2016 року о 09 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 11 серпня
2016 року о 08 год. 30 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

Роменський міськрайонний суд Сумської області повідомляє Рагімова Фар-
хад Мамед-огли про те, що 18 серпня 2016 року о 08 год. 20 хв. у приміщенні
Роменського міськрайонного суду Сумської області за адресою: м. Ромни Сум-
ської області, вул. Соборна, 12, буде слухатися в судовому засіданні цивільна
справа за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «При-
ватбанк» до Рагімова Фархад Мамед-огли про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач Рагімов Фархад Мамед-
огли вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у випадку його
неявки справа підлягає розгляду за його відсутності.

Суддя В. І. Євтюшенкова

Київський районний суд м. Одеси викликає як відповідача Сапсай
Яну Віталіївну по справі № 520/6303/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства Акціонерний банк «Південний» до Сапсай Яни
Віталіївни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.09.2016 р. о 09 годині 30 хвилин
у судді Луняченка В.О. в приміщенні Київського районного суду м.
Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б, каб. 222.

Суддя В. О. Луняченко

Токмацький районний суд Запорізької області викликає у судове
засідання, яке відбудеться 8 серпня 2016 року о 14.00 годині в при-
міщенні Токмацького районного суду Запорізької області за адресою:
Запорізька область, м. Токмак, вул.Володимирська, 28, Васильєву
Надію Іванівну: Донецька обл., смт Старобешеве, пр. Донецький, буд.
3, кв. 18, як відповідача по цивільній справі № 238/1385/16-ц за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Васильєвої Надії Іванівни про стяг-
нення заборгованості. 

Суддя Гавілей М. М.

Новоукраїнським районним судом Кіровоградської області викли-

кається до суду Смоквіна Олена Анатоліївна (останнє відоме місце

проживання: 27102, Кіровоградська обл., м. Новоукраїнськ, вул. Кур-

чатова, буд. 18, кв. 69) на 10 годину 00 хвилин 08.08.2016 р. для участі

у розгляді справи № 396/737/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-

ватБанк» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Суддя Шепетько В. І.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає як відпові-
дача Максименко Наталію Вікторівну у судове засідання для розгляду ци-
вільної справи за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Максименко
Наталії Вікторівни про стягнення заборгованості, яке відбудеться 04 серпня
2016 року о 08 год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 11 серпня
2016 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду
за адресою: вул. Леніна, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя О. С. Стеценко

         (у мільйонах гривень) 
№ 

ряд-
ка 

Найменування статті 01.07.2016 01.01.2016 

 І. АКТИВИ   
1 Кошти та депозити  

в іноземній валюті  
та банківських металах 

40 357 129 053 

2 Цінні папери нерезидентів 241 445 171 610 
3 Авуари в СПЗ 44 960 212 
4 Монетарне золото 25 275 19 577 
5 Цінні папери України 392 123 404 514 
6 Кредити банкам та іншим 

позичальникам 
46 826 65 236 

7 Внутрішній державний борг 2047 2091 
8 Внески в рахунок квоти 

МВФ 
69 945 45 631 

9 Основні засоби  
та нематеріальні активи 

5944 6180 

10 Інші активи 5101 5125 
 Усього активів 874 023 849 229 
 II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ   
11 Банкноти та монети в обігу 307 364 308 237 
12 Кошти банків 51 304 31 042 
13 Кошти державних та інших 

установ 
61 701 51 292 

14 Зобов'язання  
з перерахування прибутку 
до бюджету 

38 164 38 164 

15 Депозитні сертифікати,  
що емітовані Національним 
банком 

49 732 89 845 

 України   
16 Кредити отримані -- 31 283 
17 Зобов'язання перед МВФ 206 424 176 142 
18 Інші зобов'язання 416 409 
 Усього зобов'язань 715 105 726 414 
 III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ   
19 Статутний капітал 100 100 
20 Загальні та інші резерви 23 139 23 139 
21 Резерви переоцінки активів 

і зобов'язань 
135 679 99 576 

 Усього власного капіталу 158 918 122 815 
 Усього пасивів 874 023 849 229 

 
Васильківський районний суд Дніпропетровської області (52600, смт Ва-

сильківка, вул. Спортивна (Комсомольська), 23) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Халява Миколи Миколайовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Останнє місце реєстрації
відповідача: с. Бровки Васильківка Васильківського району Дніпропетров-
ської області, який викликається о 09.00 год. 12 вересня 2016 року до суду
для участі у розгляді справи. З позовною заявою відповідач може ознайо-
митися у Васильківському райсуді.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У випадку неприбуття відповідача в судові засідання це оголошення
вважається належним повідомленням про час та місце розгляду справи, у
випадку неявки до суду відповідача Халява М.М. справа  підлягає розгляду
за його відсутності.

Суддя К. Г. Порох

Громадська спілка «Міждержавна гільдія інженерів-консультантів»
(МГІК), яка є членом Міжнародної Федерації Інженерів-Консультантів
(FIDIC), розпочинає роботу з викладення українською мовою та адап-
тації до законодавства України проформ FIDIC.

З цією метою оголошується конкурс з відбору виконавця перекладу
«Білої книги» FIDIC («Типовий договір між замовником і консультантом
на надання послуг»).

Фінансування зазначеної роботи здійснюватиметься МГІК. До участі
у конкурсі запрошуються фахівці, юридичні компанії.

Оголошення про умови проведення конкурсу розміщено на офіцій-
ному сайті МГІК за посиланням www.iceg.com.ua.

Заявки приймаються до 10.08.2016.

Новопсковський районний суд Луганської області викликає відповідачів
у судові засідання: Кравченка Сергія Олександровича для розгляду цивільної
справи за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Кравченка C. O. про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 25 серпня 2016 року о 16.30 год. (ре-
зервна дата судового засідання - 29 серпня 2016 року о 09.00 год.);

Поволяка Олексія Григоровича для розгляду цивільної справи за позовом
ТОВ «Кредитні ініціативи» до Поволяка О. Г. про стягнення заборгованості,
яке відбудеться 25 серпня 2016 року о 16.00 год. (резервна дата судового
засідання 29 серпня 2016 року о 08.00 год.) у приміщенні Новопсковського
районного суду за адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської
області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, 
м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157) розглядає ци-
вільну справу № 233/1469/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Не-
требич Т. О. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідачка у справі Нетребич Тетяна Олексіївна, 22.12.1956 р.н.,
останнє відоме місце реєстрації якої: м. Макіївка Донецької області,
вул. Успенського, буд. 36, кв. 39, викликається до суду на 2 серпня
2016 року о 08.10 годині, каб. № 15, 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 О. С. Малінов

Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області (суддя
Бондаренко В. М.) викликає як відповідачів Захарова Андрія Васильовича,
27.03.1970 року народження, останнє місце проживання якого: м. Донецьк,
вул. Краснофлотська, буд. 108, кв. 61, Захарову Олену Вікторівну,
31.08.1973 року народження, останнє місце проживання якої: м. Донецьк,
вул. Цусимська, буд. 87а, кв. 16, по цивільній справі № 185/5016/16-ц за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Захарова Ан-
дрія Васильовича, Захарової Олени Вікторівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання призначене на 25 серпня 2016 року на 09.00 год. за ад-
ресою: 51400, Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Дніпровська,
135, каб. № 306.

У разі неявки відповідачів у судове засідання, справа, згідно з вимогами
ЦПК України, може бути розглянута за їх відсутності.

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове засі-
дання як відповідача Гаврилишин Лесю Василівну, місце перебування якої
невідоме (останнє відоме місце проживання: м. Івано-Франківськ, вул. Ки-
силівська, 40/42) по цивільній справі за позовом Рублик Володимира Ана-
толійовича до Гаврилишин Лесі Василівни про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 09 год. 30 хв. 06 вересня 2016 року в при-
міщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за адресою: м.
Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачці про-
понується надати свої заперечення проти позову та докази. У разі неявки
відповідачка повинна повідомити суд про причини. У випадку неявки відпо-
відачки без поважної причини справу буде розглянуто у її відсутності за на-
явними у справі доказами.

Суддя Р. О. Содомора

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК В СУД ОБВИНУВАЧЕНОГО
В провадженні Овруцького районного суду Житомирської 

області знаходиться спеціальне кримінальне провадження 
№ 22014101110000094 стосовно Гулієва Бадир Бакіра Огли,
24.04.1965 року народження, обвинуваченого у вчинені злочи-
нів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 22, ч. 2 ст. 204
КК України.

Обвинувачений Гулієв Бадир Бакір Огли, зареєстрований за
адресою: вул. Слов’янська, 3, кв. 85, м. Красний Лиман Донець-
кої обл., та проживаючий за адресою: вул. Івана Мазепи, 12-а,
кв. 1, м. Київ.

На підставі ст. ст. 323, 297-5, 135 КПК України, вам необхідно
з’явитись 1 серпня 2016 року о 12 годині 00 хв. в підготовче су-
дове засідання до суду за адресою: Житомирська область, 
м. Овруч, вул. Гетьмана Виговського, 5.

Суддя І. В. Білоусенко

Путильський районний суд Чернівецької області
викликає КОСТІФ Василя Борисовича,13.02.1992
р.н., зареєстрованого в с. Розтоки Путильського
району Чернівецької області, вул. Шевченка, 9, як
відповідача в судове засідання у цивільній справі за
позовом ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК» стягнення боргу за
кредитним договором на суму 36004,75 грн. на 15
серпня 2016 року на 10.00 год. за адресою: 
смт Путила Чернівецької області, вул.Українська, 86.

У разі Вашої неявки в судове засідання справа
буде розглянута у вашій відсутності.

Суддя Маковійчук Л. Р.

В провадженні Шевченківського районного суду м. Запо-
ріжжя перебуває цивільна справа за позовом ПАТ «Альфа
Банк» до Демідової Юлії Олександрівни про стягнення за-
боргованості. Шевченківський районний суд м. Запоріжжя
викликає Демідову Ю. О. в судове засідання 05 серпня 2016
року о 09-00 для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
«Альфа Банк» до Демідової Юлії Олександрівни про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться за адресою: м. Запо-
ріжжя, вул. Чарівна, 117а (суддя Суркова В. П.).

Відповідачу пропонується надати свої заперечення проти
позову та докази їх підтвердження. У випадку неявки відпо-
відача в судове засідання та неповідомлення суду про при-
чини неявки позов буде розглянутий за його відсутністю за
наявними в матеріалах справи доказами.

В провадженні Приморського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа № 522/10130/16ц
за позовом Шаповалової Інни Олександрівни до Шапо-
валова Сергія Миколайовича про розірвання шлюбу.

Приморський районний суд м. Одеси викликає як від-
повідача Шаповалова Сергія Миколайовича у судове за-
сідання, яке відбудеться 16.08.2016 року о 09 год. 30
хвилин у приміщенні суду за адресою: м. Одеса, вул.
Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).

У разі вашої неявки у судове засідання наступне су-
дове засідання відбудеться 25.08.2016 року о 12 год. 00
хвилин або справа може бути розглянута у вашу відсут-
ність.

Суддя Бойчук А. Ю.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 28 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +15 +20    +28 +33
Житомирська +14 +19    +28 +33
Чернігівська +15 +20    +28 +33
Сумська +14 +19    +28 +33
Закарпатська +15 +20    +27 +32
Рівненська +15 +20    +28 +33
Львівська +14 +19    +27 +32
Івано-Франківська +14 +19    +28 +33
Волинська +15 +20    +28 +33
Хмельницька +15 +20    +28 +33
Чернівецька +13 +18    +28 +33
Тернопільська +14 +19    +28 +33
Вінницька +15 +20    +28 +33

Oбласть Нiч          День
Черкаська +15   +20   +28  +33
Кіровоградська +15   +20   +28  +33
Полтавська +15   +20   +28  +33
Дніпропетровська +15   +20   +28  +33
Одеська +18   +23   +28  +33
Миколаївська +16   +21   +29  +34
Херсонська +18   +23   +29  +34
Запорізька +15   +20   +28  +33
Харківська +15   +20   +28  +33
Донецька +15   +20   +28  +33
Луганська +13   +18   +28  +33
Крим +18   +23   +28  +33
Київ +18   +20   +29  +31

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

На навчання —
шкільним автобусом

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

НА СЕЛІ. Для придбання шкільних автобусів із перевезення дітей,
що проживають у сільській місцевості, для районів та об’єднаних те-
риторіальних громад Запорізької області, де провели реорганізацію
навчальних закладів, треба було виділити кошти за рахунок транс-
ферту з місцевих до обласного бюджету в сумі 16,8 мільйона гривень.
Депутати обласної ради одностайно підтримали це рішення і внесли
зміни до Програми розвитку освіти Запорізької області на 2013—2017
роки.

Зараз у Запорізькій області налічується 169 шкільних автобусів, які
підвозять дітей до школи в сільській місцевості. В обласному бюджеті
цьогоріч передбачено виділення коштів для придбання шкільних ав-
тобусів у сумі 25,85 мільйона гривень. На сьогодні вже закуплено 15
шкільних автобусів. При додатковому спрямуванні коштів з місцевих
бюджетів на умовах співфінансування кількість автобусів, придбаних
у 2016 році, збільшиться.

Митники і журналісти
зіграли у шахи

Олександр СУМСЬКИЙ 
для «Урядового кур’єра»

ІНІЦІАТИВА. Гарну традицію започаткували цими днями працівни-
ки Сумської митниці ДФС. За ініціативи заступника начальника мит-
ниці Сергія Черкунова з нагоди Міжнародного дня шахів проведено
турнір зі швидких шахів між працівниками фіскального органу та жур-
налістами обласних ЗМІ, в якому взяли участь 17 шанувальників цієї
древньої інтелектуальної гри. Почесним гостем змагань став Прези-
дент Федерації шахів Сумської області, член виконкому Федерації ша-
хів України Микола Тимошенко. 

Перше місце посів головний інспектор митного поста «Білопілля»
Сергій Пащенко, друге — головний інспектор митного поста «Кате-
ринівка» Геннадій Чикомасов, третє — оператор Сумської обласної
державної телерадіокомпанії  «UA:Суми» Віктор Лапченко. Серед жі-
нок найкращий результат у начальника відділу платежів Сумської мит-
ниці ДФС Світлани Нестеренко.

Успішно виступив у змаганнях і власний кореспондент газети «Уря-
довий кур’єр» у Сумській області Олександр Вертіль. Він став пере-
можцем серед ветеранів і був відзначений грамотою та кубком. 

Олена ОСОБОВА,
«Урядовий кур’єр»

Добірка фотографій — це
своєрідна розповідь про

людей, які побороли хворобу
або лікуються від туберку-
льозу. У ній 90 знімків, автор
яких журналіст, вимушений
переселенець Володимир
Лермонтов.

Ще до початку АТО на
Донбасі нараховували 15 від-
сотків від загальної кількості
хворих на туберкульоз у
країні. Однак, за словами го-
ловного лікаря Луганського
обласного протитуберку-
льозного диспансеру Романа
Нужного, якщо раніше на
Луганщині було дві обласні
лікарні та 9 спеціалізованих
протитуберкульозних дис-

пансерів, то на сьогодні зали-
шився один у Лисичанську.
Ситуація із захворюваністю
на туберкульоз залишається
стабільно напруженою. Крім
того, відзначається зростан-
ня захворювання через про-
ведення бойових дій. 

Лікарі занепокоєні зрос-
танням захворюваності по
всій Україні: ми входимо в
п’ятірку країн з найвищим
рівнем мультирезистентного
туберкульозу. Ця форма
хвороби небезпечна тим, що
збудники хвороби стійкі до
препаратів, якими її зазви-
чай лікують, і людей важче
лікувати. Якщо звичайний
туберкульоз лікують близь-
ко півроку, то його мульти-
резистентна форма — до 20
місяців. Не кожна людина

витримає такий термін регу-
лярного вживання ліків. А
між тим порушення графіку
прийому препаратів веде до
розширення резистентності,
а прогноз за таких умов мо-
же бути несприятливим.
Проблема ще й у тому, що
немає достовірних даних про
ситуацію із поширенням ту-
беркульозу на непідкон-
трольній Україні території
області. Між тим, таку хво-
робу на блокпосту не зупи-
ниш. Потрібне об’єднання
зусиль громадських активіс-
тів та фахівців, аби взяти си-
туацію під контроль. Гро-
мадські організації «Сус-
пільна служба правової до-
помоги» та «ОПОРА» узяли
тему під контроль та прове-
ли фотозйомку в протиту-

беркульозному диспансері в
Лисичанську, в лікарні Ру-
біжного і підготували експо-
зицію, аби привернути увагу
суспільства до гострої про-
блеми. Вийшла розповідь не
тільки про пацієнтів, а й про
лікарів та про роботу місце-
вих дільничних поліції, які
проводять профілактичну
роботу.

«Кожна фотографія — ок-
рема історія, окрема доля.
Ми сподіваємося викликати
співчуття і розуміння у від-
відувачів фотовиставки. Всі
разом ми зможемо допомог-
ти хворим повернутися до
нормального життя та не по-
чуватися ізольованими й ні-
кому не потрібними», — за-
значив автор фотознімків
Володимир Лермонтов.

Зупинимо туберкульоз разом
ВИСТАВКА. У п’яти містах Луганщини покажуть фото,
присвячені боротьбі з небезпечною хворобою

У Хотинській фортеці знайшли 
колодязь XVIII століття

Лариса КОНАРЕВА, 
«Урядовий кур’єр»

ЗНАХІДКА. Щоліта на терито-
рії Хотинської фортеці працюють
археологічні експедиції. Завзяті
любителі історії завжди сподіва-
ються на цікаві знахідки навіть у
досліджених місцях. І от цього
року студентам та викладачам з
археологічної експедиції Черні-
вецького національного універ-
ситету імені Федьковича пота-
ланило під час розкопок знайти

колодязь часів турецького пану-
вання. 

За словами директора дер-
жавного історико-архітектурного
заповідника «Хотинська форте-
ця» Єлизавети Буйновської, уні-
кальна знахідка має важливе іс-
торичне та суто утилітарне зна-
чення. «На старовинних планах
фортеці давно бачили зобра-
ження двох криниць. Зважаючи,
що за турецького панування тут
був навіть власний водогін, во-
чевидь, саме із них він живився

водою. Однак досі під час розко-
пок знаходили тільки рештки ке-
рамічних труб водогону та кана-
лізації. Оскільки у нас із водою
дуже сутужно, а вона потрібна
для розбудови туристичної ін-
фраструктури фортеці-музею,
попросили археологів зайнятися
пошуком колодязів. Експедиції
під керівництвом Миколи Ільківа
поталанило. Археологи розко-
пали верхню частину турецько-
го колодязя XVIII століття.
Знайшли його неподалік однієї

з веж на узвишші за межами
замку, звідки вода стікала до
нього по трубах водогону», – по-
відомила Єлизавета Буйнов-
ська.

Директор музею дуже радіє
цій знахідці. Колодязь включать
у план екскурсій по фортеці та
будуть розчищати. Якщо ж у
ньому виявиться вода, то як і
кілька століть тому він, окрім іс-
торичної і туристичної приваб-
ливості, послужить ще й за сво-
їм прямим призначенням.

фотофакт

ТУРИЗМ. Пожити у казковому замку, який дуже нагадує житло хоб-
бітів із однойменної трилогії Толкіна, тепер можна під час подорожі до
Румунії. Звели «Глиняний замок у Долині Фей» подружжя Разван та
Габріела Василє. Для будівництва вони використали виключно еколо-
гічні матеріали — дерево, пісок, солому і глину. Споруда знаходиться
у 9 кілометрах від міста Сібіу. У незвичному замку 10 кімнат, де будуть
розміщені готельні номери, і ресторан органічної кухні.

«Майже всі румунські замки зведені з каменю і призначені для того,
щоб протистояти стихії і витримувати атаки супротивників, — розпо-
відає Разван Василє. —  Зазвичай при будівництві подібних споруд про
екологію ніхто не дбає, тому ми вирішили, що наш замок буде створе-
ний тільки з екологічно чистих матеріалів». Поки що замок недоступ-
ний для відвідувачів, повідомляє BBC News, однак найближчим часом
відкриється для відвідувачів. 
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