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

Уряд виведе політиків-популістів на чисту воду
ЗАСІДАННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ. Із середини серпня ніхто з посадовців та держслужбовців 
центру й регіонів не омине декларування доходів

Катерина МАЦЕГОРА, 
«Урядовий кур’єр»

Прем’єр-міністр Володимир 
Гройсман не здивував при-

сутніх у залі засідань уряду мі-
ністрів анонсом про введення в 

дію з 15 серпня Національним 
агентством з питань запобігання 
корупції системи електронного 
декларування доходів особами, 
уповноваженими на виконання 
функцій держави або місцевого 
самоврядування. Такий крок, на 

думку глави уряду, — важли-
вий інструмент боротьби з ко-
рупцією хоч би тому, що можна 
буде ознайомитися з доходами, 
власністю державних службов-
ців, порівняти їхні доходи з ви-
тратами.

«Електронні декларації да-
дуть змогу побачити, як живуть 
політики-популісти, що ніби-
то опікуються життям простих 
громадян, — резюмував Воло-
димир Гройсман. — Мені дуже 
хотілося б подивитися на декла-

рації наших дорогоцінних по-
літиків-популістів, з’ясувати, 
чим вони володіють, які у них 
реальні статки. Подиви-
мося, чи зможуть вони це 
вказати у своїх електрон-
них деклараціях».

Віце-прем’єр-міністр про можливість отримання 
субсидії, не очікуючи опалювального періоду
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Серпневі спрощення 
для митниць 

КОНТРОЛЬ. Міністерство фінансів затвердило всі норма-
тивні формальності для відкриття «єдиного вікна» на митниці з 
1 серпня. «Єдине вікно» значно спростить та прискорить про-
ходження митниці, що полегшить ведення бізнесу, повідомляє 
прес-служба відомства. Прискоряться зовнішньоекономічні опе-
рації. Контролюючі органи матимуть лише 4 години на рішення 
про здійснення відповідного виду контролю. Інакше застосову-
ватимуть принцип мовчазної згоди. Крім того, проходження мит-
ниці стане швидшим і дешевшим; зменшиться корупційна скла-
дова — у контролюючих органів буде набагато менше можли-
востей для маніпуляцій; завдяки огляду товарів одночасно всіма 
конт ролюючими органами ефективно розподілятимуть ресурси.

Затверджено й перелік документів, які треба подати конт-
ролюючому органу для завершення відповідного виду держав-
ного контролю, перелік із 192 місць митного оформлення това-
рів, де застосовуватимуть систему «єдиного вікна», а також 47 
пунктів пропуску з автоматизованим контролем за переміщен-
ням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів. 
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ЦИТАТА ДНЯ

ПАВЛО РОЗЕНКО:

ЦИФРА ДНЯ

200 млн грн     
на фінансування програм 

енергоефективності планує додатково 
спрямувати уряд до кінця року  

«Щоб уникнути 
затримок із призначенням 

субсидій, всіх громадян, 
які не отримували 

їх раніше, закликаю 
звернутися до місцевих 

органів влади 
вже зараз».

Чому солдатів годують… 
кишковою паличкою?

НАЦІоНАльНА БЕЗпЕКА

Баченням шляхів розв’язання житлової 
проблеми військовослужбовців 
за складних фінансових 
можливостей держави з «УК» поділився 
полковник ВПС Юлій Мамчур

Постанова Кабінету Міністрів 
України «Про внесення 
змін до норм харчування 
військовослужбовців Збройних Сил 
та інших військових формувань»

ДоКУМЕНТ

ХАРЧУВАННЯ оБоРоНЦІВ. Інформацію про масове отруєння 
військовослужбовців у навчальному центрі «Десна» визнали 
та оприлюднили
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 469
Київ

Про внесення змін до деяких постанов 
кабінету міністрів україни 

Кабінет Міністрів України ПоСТАновЛЯє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Державній аудиторській службі подати в установленому порядку про-

позиції щодо приведення актів Кабінету Міністрів України у відповідність із
цією постановою та привести власні нормативно-правові акти у відповідність
із цією постановою.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 22 липня 2016 р. № 469

ЗмінИ, 
що вносяться до постанов кабінету міністрів україни

1. У Положенні про Міністерство фінансів України, затвердженому поста-
новою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 р. № 375 (Офіційний
вісник України, 2014 р., № 69, ст. 1936; 2015 р., № 34, ст. 1012, № 48, ст. 1541,
№ 63, ст. 2092; 2016 р., № 16, ст. 654, № 23, ст. 900):

1) в абзаці другому пункту 1 та підпункті 2 пункту 3 слова «державного
фінансового контролю,» виключити;

2) у пункті 4:
у підпункті 5 слова «державного фінансового контролю,» виключити;
підпункт 80 виключити;
3) в абзаці десятому підпункту 2 пункту 6 слово «Держфінінспекції» замі-

нити словом «Держаудитслужби».
2. Внести до розділу III схеми спрямування і координації діяльності цен-

тральних органів виконавчої влади Кабінетом Міністрів України через відпо-
відних членів Кабінету Міністрів України, затвердженої постановою Кабінету
Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442 «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2014 р.,
№ 74, ст. 2105, № 93, ст. 2685; 2015 р., № 24, ст. 664, № 63, ст. 2092, № 72,
ст. 2363, № 87, ст. 2907, № 93, ст. 3170; 2016 р., № 18, ст. 722, ст. 743), такі
зміни:

1) пункт 1 після абзацу «Державна регуляторна служба України» допов-
нити абзацом такого змісту:

«Державна аудиторська служба України»;
2) абзац четвертий пункту 13 виключити.
3. У Положенні про Державну аудиторську службу України, затвердженому

постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2016 р. № 43 (Офіційний
вісник України, 2016 р., № 12, ст. 506):

1) у пункті 1 слова «через Міністра фінансів та який реалізує» замінити
словами «та який забезпечує формування і реалізує»;

2) у пункті 3:
у підпункті 1 слово «реалізація» замінити словами «забезпечення форму-

вання і реалізація»;
підпункт 2 виключити;
3) у підпункті 1 пункту 4 слова «Міністрові фінансів» замінити словами

«Кабінетові Міністрів України»;
4) у пункті 9 слова «, наказів Мінфіну видає накази організаційно-розпо-

рядчого характеру» замінити словами «видає накази»;
5) у пункті 10 слова «за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на

підставі пропозицій Міністра фінансів» замінити словами «в установленому
порядку»;

6) у пункті 11:
підпункт 2 викласти в такій редакції:
«2) вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів Ук-

раїни розроблені Держаудитслужбою проекти законів, актів Президента Ук-
раїни та Кабінету Міністрів України;»;

підпункт 3 виключити;
у підпункті 4 слова «, наказів Мінфіну» виключити;
підпункт 5 викласти в такій редакції:
«5) визначає пріоритети роботи Держаудитслужби та шляхи виконання

покладених на неї завдань, затверджує плани роботи Держаудитслужби,
звіти про їх виконання;»;

підпункти 6 і 7 виключити;
підпункт 9 викласти в такій редакції:
«9) призначає на посаду в установленому законодавством порядку керів-

ників та заступників керівників територіальних органів Держаудитслужби;»;
підпункт 10 виключити;
у підпункті 11 слова «за погодженням з Міністром фінансів» замінити сло-

вами і цифрами «відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24

червня 2016 р. № 394 «Про затвердження Положення про Міністра Кабінету
Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2016 р., № 52, ст. 1839)»;

підпункти 14 і 15 виключити;
у підпункті 19 слова «Міністру фінансів» замінити словами «в установле-

ному порядку Кабінетові Міністрів України»;
підпункт 23 виключити;
7) у пункті 12 слова «за поданням Прем’єр-міністра України, внесеним на

підставі пропозицій Міністра фінансів» замінити словами «в установленому
порядку»;

8) в абзаці другому пункту 14 слова «за погодженням з Міністром фінан-
сів» замінити словами і цифрами «відповідно до постанови Кабінету Мініс-
трів України від 24 червня 2016 р. № 394 «Про затвердження Положення про
Міністра Кабінету Міністрів України» (Офіційний вісник України, 2016 р., №
52, ст. 1839)».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 липня 2016 р. № 470
Київ

Про внесення змін до норм харчування 
військовослужбовців Збройних Сил 

та інших військових формувань
Кабінет Міністрів України ПоСТАновЛЯє:
Внести до норм харчування військовослужбовців Збройних Сил та інших

військових формувань, затверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 березня 2002 р. № 426 (Офіційний вісник України, 2002 p.,
№ 14, ст. 739; 2003 р., № 37, ст. 1981; 2004 р., № 16, ст. 1105; 2006 p.,
№ 11, ст. 716, № 14, ст. 995, № 31, ст. 2233, № 50, ст. 3324; 2007 р., № 3, 
ст. 98; 2010 р., № 92, ст. 3270; 2011 р., № 84, ст. 3078; 2013 р., № 33, 
ст. 1158, № 100, ст. 3663; 2014 р., № 51, ст. 1337, № 59, ст. 1598, № 97, 
ст. 2776; 2015 р., № 16, ст. 411, № 36, ст. 1082; 2016 р., № 3, ст. 172), зміни,
що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України

від 22 липня 2016 р. № 470

ЗмінИ,
що вносяться до норм харчування 
військовослужбовців Збройних Сил 

та інших військових формувань
1. У нормі № 1 — загальновійськова:
1) у позиції «Сало-шпик» цифри «50» замінити цифрами «20»;
2) у примітках до норми: 
підпункт «й» пункту 3 викласти в такій редакції:
«й) 1,5 л води питної бутильованої:
військовослужбовцям, особам рядового, начальницького складу і праців-

никам авіації органів і підрозділів цивільного захисту у разі перебування в
польових умовах (в таборах, на навчаннях, маневрах) та під час виконання
завдань в районі проведення антитерористичної операції незалежно від пори
року, а в період з 1 червня по 1 вересня — 3 л води питної бутильованої;

поліцейським, які залучені до проведення антитерористичної операції або
безпосередньо виконують завдання із забезпечення публічної безпеки та по-
рядку, боротьби із злочинністю, забезпечення безпеки дорожнього руху в
районі її проведення, чи поліцейським, які за рішенням керівництва відпо-
відного органу поліції відряджаються до іншого населеного пункту поза міс-
цем постійного проходження служби для виконання повноважень,
передбачених пунктом 10 частини першої статті 23 Закону України «Про На-
ціональну поліцію».

2. У нормі № 3 — морська:
1) у позиції «Сало-шпик» цифри «50» замінити цифрами «20»;
2) у примітках до норми:
підпункт «і» пункту 2 викласти в такій редакції:
«і) 1,5 л води питної бутильованої — військовослужбовцям, особам ря-

дового та начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту у
разі перебування в польових умовах (в таборах, на навчаннях, маневрах), на
кораблях у морі та під час виконання завдань в районі проведення антите-
рористичної операції незалежно від пори року, а в період з 1 червня по 1 ве-
ресня — 3 л води питної бутильованої.».

3. У нормі № 10 — повсякденний набір сухих продуктів:
1) у примітках до норми:
пункт 1 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
«військовослужбовці, які вибувають для відпрацювання завдань з бойової

(навчально-бойової) підготовки в польових умовах (в таборах, на навчаннях,
маневрах) у складі підрозділів (команд), а також в район проведення анти-
терористичної операції — на час пересування.».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;
абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
«У разі перебування військовослужбовців, осіб рядового, начальницького

складу і працівників авіації органів і підрозділів цивільного захисту в польо-
вих умовах (в таборах, на навчаннях, маневрах) та під час виконання завдань
в районі проведення антитерористичної операції незалежно від пори року
додатково видається 1,5 л води питної бутильованої на одну особу на добу,
а в період з 1 червня по 1 вересня — 3 л води питної бутильованої.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 22 липня 2016 р. № 507-р
Київ

Про погодження відчуження нерухомого
майна оздоровчого комплексу «Ялта» 

Відповідно до частини восьмої статті 7 Закону України «Про трубопровід-
ний транспорт» погодитися з пропозицією Міністерства економічного роз-
витку і торгівлі щодо відчуження нерухомого майна оздоровчого комплексу
«Ялта» публічного акціонерного товариства «Укртрансгаз» шляхом його без-
оплатної передачі до сфери управління Міністерства внутрішніх справ.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

СПИСок
народних депутатів україни, 

обраних на проміжних виборах народних 
депутатів україни 17 липня 2016 року 

в одномандатних виборчих округах 
№ 23, 27, 85, 183, 206

Констанкевич Ірина Мирославівна, 1965 року народження,
освіта вища, завідувач кафедри української літератури, Схід-
ноєвропейський національний університет імені Лесі Українки,
заступник голови правління, благодійний фонд «Фонд Ігоря
Палиці «Тільки разом», проживає в місті Луцьку, член ПОЛІ-
ТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ –
УКРОП», суб’єкт висування – ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇН-
СЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП», обрана в одноман-
датному виборчому окрузі № 23. 

Микитась Максим Вікторович, 1980 року народження, освіта
вища, президент, Українська державна будівельна корпорація
«Укрбуд», проживає в місті Києві, безпартійний, самовису-
вання, обраний в одномандатному виборчому окрузі № 206. 

Одарченко Юрій Віталійович, 1960 року народження, освіта
вища, директор, ПАТ «Будівельна компанія «Будмеханізація»,
проживає в місті Херсоні, член політичної партії Всеукраїнське
об’єднання «Батьківщина», суб’єкт висування – політична пар-
тія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина», обраний в одно-
мандатному виборчому окрузі № 183. 

Ричкова Тетяна Борисівна, 1978 року народження, освіта
вища, старший офіцер відділу чергових приймальні Міністра
оборони України, Центр забезпечення службової діяльності Мі-
ністерства оборони України та Генерального штабу Збройних
Сил України, проживає в місті Дніпрі, безпартійнa, самовису-
вання, обрана в одномандатному виборчому окрузі № 27. 

Шевченко Віктор Леонідович, 1980 року народження, освіта
вища, директор, ТОВ «Бугіль», проживає в місті Івано-Фран-
ківську, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄД-
НАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП», суб’єкт висування –
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ
– УКРОП», обраний в одномандатному виборчому ок-
рузі № 85. 

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон № 47СГ-УЕБ 
з продажу скрапленого газу на  внутрішньому ринку

Аукціон відбудеться 4 серпня 2016 року о 12:00 год. за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 55.
АукціоннИЙ БЮЛЕТЕнЬ

Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом 6 307,000 т, ресурс
серпня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція № 1: 20 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т,
заг.обсяг – 840 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  9 937,73 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скрап-
лений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ 27578-87) виробництва філії Управління з переробки
газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2: 38 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 798 т, транспортування
автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  9 890,73 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-
побутового споживання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та га-
зового конденсату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 8 лотів, обсяг 1 лоту – 35 т, заг.обсяг – 280 т, транспортування залізницею.
Позиція № 4: 88 лотів, обсяг 1 лоту – 42 т, заг.обсяг – 3 696 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –
9 940,33 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу
та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція № 5: 23 лоти, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 483 т, транспортування автотранспортом.
Стартова ціна за 1 тонну –  9 809,66 грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового спожи-
вання марки СПБТ (відповідає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: По-
зиція № 6: 10 лотів, обсяг 1 лоту – 21 т, заг.обсяг – 210 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  9 894,97
грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 05.08.2016 р.- 31.08.2016 р.  За результатами аукціону переможці і продавець укладають
двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у серпні 2016 року на умовах EXW франко-
завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрапленого газу. Покупці для участі
в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу закупівлі на один з рахунків біржі, подають на
біржу: 1) заявку на участь в аукціоні; 2) завірену банком копію платіжного доручення, що підтверджує сплату гарантійного внеску;
3) документ, що посвідчує уповноважену особу покупця та його повноваження. Прийом документів проводиться за адресою: 
м. Київ, вул. Хрещатик, 44 А, оф. 8, та закінчується 03.08.2016 року о 18.00 год. Рахунки біржі: 1) № 26006500211904 в ПАТ «Креді
Агріколь Банк», МФО 300614, код ЄДРПОУ 37027819; 2) № 26001010105760 в ПАТ «Вернум Банк», МФО 380689, код ЄДРПОУ
37027819. Для участі в аукціоні покупці повинні укласти з біржею договори про надання послуг та надати відповідні документи,
згідно Регламенту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову
інформацію можна отримати за місцезнаходженням ТБ «Українська енергетична біржа»: м. Київ, вул. Хрещатик, 44А, оф. 8, тел.
+38 (044) 234-79-90, 591-11-77. е-mail: auction@ueex.com.ua, та на сайті www.ueex.com.ua. Режим роботи біржі: з 09.00 до 18.00
год., крім святкових та вихідних днів.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Морозова Василя Сергійовича як відповідача 
у судове засідання для розгляду цивільної справи 
ЄУ № 420/1200/16-ц (Провадження № 2/420/623/16) за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Морозова Василя Сергі-
йовича, про стягнення заборгованості, яке відбудеться
1 серпня 2016 року о 14 год. 30 хв. (резервна дата судо-
вого засідання 09 серпня 2016 року о 14 год. 30 хв.) в
приміщенні Новопсковського районного суду за адре-
сою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської об-
ласті.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Есауленко Тетяну Володимирівну
у судове засідання для розгляду цивільної справи за по-
зовом Публічного акціонерного товариства «Кредобанк»
до Есауленко Тетяни Володимирівни про стягнення за-
боргованості, яке відбудеться 01 серпня 2016 року о 08
год. 00 хв. (резервна дата судового засідання 08 серпня
2016 року о 08 год. 00 хв.) в приміщенні Новопсков-
ського 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

Апеляційний суд м. Києва викликає як відповідача Заха-
рова Федора Вікторовича (останнє відоме місце прожи-
вання: м. Київ, вул. Райдужна, 13-В, кв. 219) у судове
засідання, що відбудеться 28 липня 2016 року о 12 год. 20
хв. у справі за апеляційною скаргою представника позивача
Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«ПРИВАТБАНК» — Гриня Костянтина Андрійовича на рі-
шення Дніпровського районного суду м. Києва від 8 жовтня
2015 року по справі за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «ПРИВАТБАНК» до Захарова
Федора Вікторовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

У разі неявки справа буде розглянута у вашу відсутність.
Адреса суду: м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А. 

Суддя О. В. Борисова

Середа Олександр Іванович, останнє відоме місце
проживання: м. Київ, вул. Зодчих, 50-б, кв. 62, ви-
кликається до Святошинського районного суду м.
Києва як відповідач в цивільній справі за позовом
Гриньової-Кичи Ольги Анатоліївни до Середи Олек-
сандра Івановича про стягнення аліментів. Судове
засідання відбудеться о 10 годині 45 хвилин 14 ве-
ресня 2016 року в приміщенні суду за адресою: 
м. Київ, вул. Жилянська, 142, зал № 7. У разі неявки
відповідача до суду справу буде вирішено на підставі
наявних у ній даних чи доказів.

Суддя Миколаєць І. Ю.

Самарський районний суд м. Дніпропетровська у зв’язку з роз-
глядом цивільної справи за позовом Яцкової Катерини Володи-
мирівни до СПД Привал Сергія Івановича, третя особа:
Дніпропетровський Лівобережний міський центр зайнятості про
розірвання трудового договору та зобов’язання внести запис в
трудову книжку про звільнення, викликає в судове засідання СПД
Привал Сергія Івановича (останнє відоме місце реєстрації: м. До-
нецьк, пров. Преси, 6/2) як відповідача, яке відбудеться 02 серпня
2016 року о 09.00 годині в приміщенні Самарського районного
суду м. Дніпропетровська по вул. Електричній 1-а (каб. 101).

Суддя С. В. Зайченко

Новопсковський районний суд Луганської області викликає
Марченка Олександра Володимировича як відповідача у судове
засідання для розгляду цивільної справи ЄУ № 420/1212/16-ц 
(Провадження № 2/420/628/16) за позовом ТОВ «Кредитні ініціа-
тиви» до Марченка Олександра Володимировича про стягнення
заборгованості, яке відбудеться 1 серпня 2016 року о 15 год. 40
хв. (резервна дата судового засідання 9 серпня 2016 року о 15
год. 40 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за
адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.

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

Суддя Ю. О. Бондар

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в судове засідання по
цивільній справі як відповідачів: Черниша Володимира Івановича,
27.07.1963 року народження, Клименка Олександра Миколайовича,
06.04.1972 року народження, за позовом Клименко Тетяни Іванівни,
Черниша Івана Володимировича, Клименка Олексія Олександровича про
визнання осіб такими, що втратили право користування житловим при-
міщенням.

Судове засідання відбудеться о 14 год. 27 вересня 2016 р.
Адреса суду: м. Київ, вул. Сергієнка, буд. 3, каб. 34.
Явка до суду обов’язкова. В разі неявки в судове засідання, справа

буде розглянута без вашої участі.
Суддя В. П. Гончарук

втрачений диплом
спеціаліста KB № 43792302

від 31 травня 2012 р., 
виданий Національним 

технічним університетом
України «Київським 

Політехнічним Інститутом»
Калініченку Борису 

Ігоровичу, 
вважати недійсним.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

цвк інформує
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оголошення

Публічне акціонерне товариство 

«МАРФІН БАНК» 

оголошує тендер на придбання 

багатофункціональних пристроїв (БФП) Xerox 

у 2016 р.

Умови проведення тендеру розміщені на сайті:

www.marfinbank.ua

У Знам’янському міськрайонному суді Кіровоград-
ської області за адресою: Кіровоградська область, 
м. Знам’янка, вул. Маяковського, 30 (суддя Український
В. В., 1 поверх, каб. 5) о 09 год. 30 хв. 02.08.2016 року
відбудеться слухання цивільної справи за позовом ПAT
КБ «ПриватБанк» до Лихенко Оксани Сергіївни про стяг-
нення заборгованості.

У судове засідання викликається відповідачка Ли-
хенко Оксана Сергіївна, останнє відоме місце прожи-
вання: вул. Свердлова, 4, м. Знам’янка. У випадку неявки
відповідачки справу буде розглянуто за її відсутності за
наявними матеріалами справи. Відповідачка зобов’язана
повідомити суд про причини своєї неявки.

ПП «АВЕН-ЄЗЄР» повідомляє про прийняте
21 липня 2016 р. рішення припинити діяльність шля-
хом його перетворення в товариство з обмеженою
відповідальністю.

Строк пред’явлення кредиторами вимог протягом
двох місяців з дати публікації повідомлення про при-
пинення підприємницької діяльності. Порядок задо-
волення вимог кредиторів встановлюється
відповідно до норм Цивільного кодексу України.

Претензії та заяви кредиторів приймаються за ад-
ресою: 02094, м. Київ, вул. Віскозна, буд. 5.

Ставищенська селищна рада 

повідомляє

про взяття на облік безхазяйного майна 

в селищі Ставище Ставищенського району 

Київської області по вулиці Цимбала Сергія, 

№ 52 б та № 103, вулиці Гоголя, № 3. 

Для довідок звертатися до Ставищенської 

селищної ради або за телефоном 

04464-5-28-10.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільну справу за позовом Публічного акціонерного то-
вариства Комерційний банк «Приватбанк» до Перущенка
Сергія Миколайовича про стягнення заборгованості,
який проживає за адресою: Донецька обл., м. Макіївка,
вул. Педагогічна, буд. 22, кв. 5, викликається на 23 сер-
пня 2016 року о 09.00 годині до суду, каб. №7, для участі
у розгляді справи по суті (№ 2/234/3791/16).

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 Переверзева Л. І.

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Турченка Олександра Олександровича, що 1 серпня 2016
року о 10 год. 10 хв. за адресою: 04053, м. Київ, вул.
Смирнова-Ласточкіна (Вознесенський узвіз), 10-Б, каб.
42, відбудеться судове засідання в цивільній справі за по-
зовом Публічного акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Турченка Олександра Олександро-
вича як відповідача про стягнення заборгованості.

При цьому повідомляємо, що у разі вашої неявки в
судове засідання без поважних причин або неповідом-
лення про причини своєї неявки, суд вирішує справу на
підставі наявних у ній доказів.

Суддя Л. В. Шевченко

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за позовом Скиди Михайла Павловича до
Скиди Івана Михайловича про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщенням.

Відповідач по справі Скида Іван Михайлович, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ,
вул. Офіцерська, б. 15, викликається на 08.00 годину 2 сер-
пня 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

В провадженні Приморського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа №522/7401/15ц
за позовом Бланар-Пеіді І. В. в інтересах Пеіді І. Д. до
Пеіді Г. Д., Зеркалової Я. О., треті особи: ОМР, Органу
опіки та піклування ПРА ОМР, про визнання права влас-
ності на спадкове майно.

Суд викликає як відповідачку Зеркалову Яну Олексан-
дрівну в судове засідання, яке відбудеться 10.08.2016
року о 15 год. 15 хв. у приміщенні Приморського район-
ного суду за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33 (каб.
№ 208).

У разі неявки в судове засідання, справа може бути
розглянута у вашу відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття рішення про відновлення інформації про власників іменних 
цінних паперів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХВОДСЕРВІС»

(код за ЄДРПОУ 24727304)

Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації) прийнято рішення про відновлення ін-
формації про власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Тех-
водсервіс» (код за ЄДРПОУ 24727304)

Реквізити випуску іменних цінних паперів документарної форми існування, щодо якого
відновлюється інформація про власників:

вид/характеристика/серія, різновид, тип цінних паперів: акції прості іменні
дані свідоцтва про реєстрацію випуску:
дата реєстрації: 09.11.2001,
орган, що видав свідоцтво: Управління ДКЦПФР в м. Києві та Київській області,
реєстраційний номер випуску: 518\10\1\2001,
міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA1020251005
Реквізити особи, що відновлює реєстр:
повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
«ГЛОБУС»,
скорочене найменування: ПАТ «КБ «ГЛОБУС»,
код за ЄДРПОУ: 35591059,
місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5,
адреса для поштових повідомлень: Україна, 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5,
телефон: (044) 585-06-47.
Строк, протягом якого приймаються документи для відновлення інформації про влас-

ників іменних цінних паперів (реєстру власників іменних цінних паперів):
90 днів з дня публікації у відповідних друкованих виданнях повідомлення про віднов-

лення інформації про власників іменних цінних паперів.
Після закінчення визначеного строку буде складено акт про встановлення переліку влас-

ників іменних цінних паперів випуску емітента.
Для відновлення інформації про власників іменних цінних паперів (реєстру власників

іменних цінних паперів):
усім особам, які є власниками цінних паперів вказаного випуску емітента, слід надати

особі, що відновлює реєстр, документи, які підтверджують право власності на цінні папери
вказаного випуску емітента: сертифікат цінного папера, або виписку про стан особового
рахунку, або виписку про стан рахунку у цінних паперах та/або інші підтверджувальні до-
кументи, які свідчать про набуття прав власності на іменні цінні папери відповідного ви-
пуску;

усім депозитарним установам, в яких на рахунках у цінних паперах депонентів обліко-
вуються права на знерухомлені іменні цінні папери випуску, щодо якого відновлюється
інформація про власників, необхідно надати особі, що відновлює реєстр, копію облікового
реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску, складеного відповідно до пункту
7 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 18.04.2013 № 729
«Про затвердження Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників
іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку», зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.04.2013 за № 704/23236 (зі змінами), та копію свідоцтва про знерухом-
лення іменних цінних паперів цього випуску/виписки про стан особового рахунку номі-
нального утримувача (за наявності).

Рубіжанський  міський суд Луганської обл. викликає Мань-

шину Тетяну Юріївну за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» про

стягнення заборгованості у судове засідання, яке відбудеться

10.08.2016 року о 16:00. У разі неявки відповідача  в судове за-

сідання суд розглядатиме справу без Вашої участі на підставі

ст. 169 ЦПК України. 

Суддя Овчаренко О. Л.

Дубровицьким районним судом Рівненської області
14.12.2015 року у заочному порядку розглянуто цивільну справу
№560/1472/15-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пінчук
Бориса Миколайовича про стягнення заборгованості.

Даним заочним рішенням позов ПАТ КБ «ПриватБанк» було
задоволено в повному обсязі. З повним текстом рішення від-
повідач Пінчук Борис Миколайович може ознайомитися, звер-
нувшись до канцелярії Дубровицького районного суду, за
адресою: м. Дубровиця, вул. Воробинська, 22 Рівненської об-
ласті. 

Суддя Сидоринко З. С.

Горностаївський районний суд Херсонської області викликає
Калашник Олену Олександрівну в судове засідання, яке відбу-
деться 04 серпня 2016 року о 10.00 годині для розгляду цивіль-
ної справи № 655/418/16-ц за позовом Калашника Валерія
Володимировича до Калашник Олени Олександрівни про стяг-
нення аліментів на утримання неповнолітніх дітей. Адреса суду:
Херсонська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10. Явка
відповідача обов’язкова. У разі неявки відповідача в судове за-
сідання, справа буде розглянута за її відсутності, на підставі на-
явних у справі доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Оболонський районний суд м. Києва викликає як відповідача
Внукова Олександра Вікторовича (останнє відоме місце прожи-
вання: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Соціалістична, 51, 
кв. 36) по цивільній справі провадження № 2/756/3518/16, уні-
кальний № 756/5338/16-ц за позовом Внукової Юлії Олексан-
дрівни до Внукова Олександра Вікторовича про розірвання шлюбу,
в судове засідання на 26 жовтня 2016 року на 10 год. 00 хв.

Наслідки неявки в судове засідання передбачені ст. 169 ЦПК
України.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка, 2-є, каб. 23.
Суддя М. М. Маринченко

Деснянський районний суд м. Києва викликає як відповідача
Сицинського Віктора Борисовича у судове засідання, що при-
значено на 22 серпня 2016 року на 09 годину 30 хвилин по ци-
вільній справі за позовом Чаус Оксани Степанівни до
Сицинського Віктора Борисовича про визнання особи такою,
що втратила право користування жилим приміщенням (кабінет
№ 35, пр. Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О. В. Лісовська

Кремінський районний суд викликає Олійника Юрія Анатолійовича, який
зареєстрований за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Жовтнева,
буд. 8, кв. 11, як відповідача в судове засідання з цивільної справи №
414/1144/16-ц провадження № 2/414/371/2016 за позовом Олійник Лариси
Михайлівни до Олійника Юрія Анатолійовича, третя особа: Центр надання ад-
міністративно-юридичних послуг Кремінської міської ради про визнання особи
такою, що втратила право на користування житловим приміщенням, яке від-
будеться 15 серпня 2016 року о 09.00 годині у приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Кремінна, пл. Красна, буд. 5.

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

Суддя В. М. Ковальов

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області викли-
кає в судове засідання як відповідача Полапу Любов Григорівну
по цивільній справі за позовом ПАТ «Альфа-Банк» до Полапи
Любові Григорівни про стягнення заборгованості. Засідання від-
будеться 22 серпня 2016 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Зо-
лотоніського міськрайонного суду за адресою: Черкаська обл.,
м. Золотоноша, вул. Шевченка, 76, каб. 304. Ваша явка обов’яз-
кова. В разі неявки справа буде розглядатися без участі відпо-
відача по наявних у матеріалах справи доказах.

Суддя М. В. Матвієнко

Попаснянський районний суд Луганської області викликає відпові-
дача Дуная Олега Миколайовича, який зареєстрований за адресою:
Луганська область, м. Попасна, вул. Артемівська, 4/62, у судове засі-
дання по цивільній справі № 423/494/16-ц за позовом ПАТ АБ «Експрес
Банк» до Дуная Олега Миколайовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, що відбудеться 2 серпня 2016 року об 11 год.
30 хв. у приміщенні суду за адресою: Луганська область, м. Попасна,
вул. Суворова, 6, каб. №3 (2 поверх).

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

Суддя Т. В. Мозолєва

До прокуратури Луганської області для виконання
вимог ст. 290 КПК України (відкриття матеріалів
іншій стороні) у кримінальному провадженні 
№ 42015130000000112 від 25.05.2015 викликається:

— Макушенко Роман Володимирович, 29.05.1981
року народження, який зареєстрований за адресою:
Луганська область, Слов’яносербський район, смт
Слов’яносербськ, вул. Кірова, буд. 94.

Для проведення слідчих (процесуальних) дій Ма-
кушенку Р. В. необхідно прибути 31 липня 2016 року
о 09 годині 30 хвилин за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, вул. Б. Ліщини, 27, до дру-
гого слідчого відділу прокуратури Луганської
області.

При собі мати паспорт або інший документ, що за-
свідчує особу.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Кобисько С. М. про стягнення заборгованості; за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Федорова В. В. про стяг-
нення заборгованості; за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Матвєєва В.В. про стягнення заборгованості; за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Пряхіної B.C. про стяг-
нення заборгованості; за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Хвостика О.А. про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Кобисько Світлана Михайлівна,
що проживає за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Москаленко, б. 13, кв. 61, викликається на
09.15 годину 1 серпня 2016 року до суду для участі у
розгляді справи по суті;

Відповідач по справі Федоров Володимир Васильо-
вич, що проживає за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Волкова, б. 6, кв. 3, викликається на 09.25
годину 1 серпня 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті;

Відповідач по справі Матвєєв Вадим Вікторович, що
проживає за адресою: Донецька область, м. Горлівка,
вул. Москаленко, б. 19, кв. 112, викликається на 09.05
годину 1 серпня 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті;

Відповідач по справі Пряхіна Валентина Семенівна,
що проживає за адресою: Донецька область м. Горлівка,
вул. Перемоги, б. 160, кв. 84, викликається на 08.05 го-
дину 1 серпня 2016 року до суду для участі у розгляді
справи по суті;

Відповідач по справі Хвостик Олексій Анатолійович,
що проживає за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, пр. Кирпичний, б. 6, кв. 2, викликається на 08.15
годину 1 серпня 2016 року до суду для участі у розгляді
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 за їх відсутності.

Суддя І. O. Сидоренко

Спостережна рада 
Кредитної спілки «Єврокредит»

(код ЄДРПОУ 37266599, Свідоцтво про реєстрацію
фінансової установи за серією та номером 

КС № 924 від 18.11.2011 року) 
інформує про скликання чергових Загальних 

зборів, які відбудуться 31 серпня 2016 року о 14.00
за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10 Г,

офіс 173
Порядок денний:

1. Про затвердження порядку денного Загальних
зборів членів КС «Єврокредит»;

2. Про заслуховування та затвердження звіту
Спостережної ради КС «Єврокредит»;

3. Про заслуховування та затвердження звіту
Кредитного комітету КС «Єврокредит»;

4. Про заслуховування та затвердження звіту
Правління КС «Єврокредит»;

5. Про заслуховування та затвердження ви-
сновку Ревізійної комісії КС «Єврокредит»;

6. Про заслуховування аудиторського висновку,
яким підтверджена повнота та достовірність
річної фінансової звітності та звітних даних 
КС «Єврокредит»;

7. Про визначення аудитора (аудиторської
фірми), який буде підтверджувати достовір-
ність річної звітності кредитної спілки;

8. Різне.
Для участі у Загальних Зборах члени КС «Єврок-

редит» повинні підтвердити свої повноваження (у
разі особистого представлення – шляхом надання
паспорта чи документа, що його змінює, у разі пред-
ставлення за дорученням – шляхом надання па-
спорта чи документа, що його змінює, а також
відповідного доручення). Телефон для довідок:
(044) 236-14-02.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2) розглядає цивільну справу № 2/243/2264/2016
за позовом Гончарової Людмили Сергіївни в інте -
ресах малолітньої Гончарової Вікторії Романівни до
Гончарова Романа Володимировича, про позбав-
лення батьківських прав. Останнє відоме місце меш-
кання відповідача Гончарова Романа Володимировича:
Донецька область, м. Горлівка, вул. Федоренка, буд.
22. Відповідач викликається до суду на 07 вересня
2016 року на 10 год. 30 хв. для участі у судовому засі-
данні.

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

Суддя О. В. Ільяшевич

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове
засідання Паснак Любомира Ярославовича, Рябчикова
Ігоря Федоровича, Рябчикову Олену Володимирівну для
участі у розгляді цивільної справи за апеляційними скар-
гами Паснак Любомира Ярославовича та Приватного
підприємства «Світ Риби» на рішення Пустомитівського
районного суду Львівської області від 05 листопада 2015
року у справі за позовом Рябчикова Ігоря Федоровича,
Рябчикової Олени Володимирівни до Паснак Любомира
Ярославовича, Приватного підприємства «Світ Риби»
про стягнення інфляційних втрат та 3% річних за період
прострочення виконання грошового зобов’язання.

Судове засідання відбудеться 01 серпня 2016 року о
15 год. 00 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської
області за адресою: 79008, м. Львів, площа Соборна, 7.
Дане оголошення вважати належним повідомленням.

Суддя Кабаль І. І.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/1409/16-ц
за позовом Романюк Галини Григорівни до Краматор-
ського спецуправління «Донбасдомнаремонт», треті особи
- Костянтинівська Державна нотаріальна контора Донець-
кої області, Костянтинівська міська рада Донецької об-
ласті, про зобов’язання вчинити певні дії. Відповідач у
справі - представник Краматорського управління «Донбас-
домнаремонт», адреса: Донецька область, м. Краматорськ,
вул. Орджонікідзе, 2в, викликається в судове засідання на
13.00 год. 3 серпня 2016 р. Розгляд відбудеться в примі-
щенні Костянтинівського міськрайонного суду Донецької
області (корп. №2, каб. №16).

У випадку неприбуття в судове засідання представник
відповідача повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута за його відсутності.

Суддя Т. О. Мартишева
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Первомайський міськрайонний суд Харківської об-
ласті (суддя Кочнєв О.В.) викликає як відповідача Дра-
палюка Сергія Миколайовича, 10.06.1976 року
народження, місце реєстрації якого невідомо, у судове
засідання, призначене на 30 серпня 2016 року на 10 го-
дину 15 хвилин по цивільній справі № 632/1292/16-ц,
провадження № 2/632/545/16 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Драпалюка Сергія Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором від
08.07.2013 року без номера у розмірі 14522,11 грн.

Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Первомай-
ський, вул. Бугайченко, 34, зал судових засідань № 4.

Суддя О. В. Кочнєв

Державна спеціалізована фінансова установа «Дер-
жавний фонд сприяння молодіжному житловому будів-
ництву» повідомляє про прийняття правлінням рішення
від 13.07.2016, протокол № 53, про припинення діяль-
ності Севастопольського регіонального управління Дер-
жавної спеціалізованої фінансової установи «Державний
фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»
(код ЄДРПОУ 25632913) шляхом реорганізації - приєд-
нання до Регіонального управління в Автономній Рес-
публіці Крим Державної спеціалізованої фінансової
установи «Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву» (код ЄДРПОУ 25627303).

Голова Комісії з припинення діяльності Севастополь-
ського регіонального управління Державної спеціалізо-
ваної фінансової установи «Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву» - Кошеленко
Сергій Григорович.

Вимоги кредиторів Севастопольського регіонального
управління Державної спеціалізованої фінансової уста-
нови «Державний фонд сприяння молодіжному житло-
вому будівництву» у процесі припинення його діяльності
приймаються у письмовому вигляді поштою за адресою:
73039, Херсонська обл., місто Херсон, просп. 200-річчя
Херсона, буд. 38, корп. 6, протягом двох місяців з дня
публікації повідомлення про припинення його діяльності
шляхом реорганізації (приєднання).

Телефони для довідок: 270 64 55, 275 67 66.
Контактні особи: Пахолок Лілія Іванівна, 

Никитюк Максим Васильович.

В провадженні Київського районного суду 
м. Одеси знаходиться цивільна справа за позовом
Кратунко Ганни Вікторівни до Носкова Олександра
Геннадійовича про зміну прізвища дитини, у зв’язку
з чим повідомляємо відповідача Носкова Олексан-
дра Геннадійовича про те, що судове засідання від-
будеться 17 серпня 2016 року о 12 год. 30 хв. в
приміщенні Київського районного суду м. Одеси, за
адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3б, каб. 215.

Суддя О. М. Куриленко

Попаснянський районний суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Коноваленко Наталію Олексан-
дрівну, 24.04.1980 року народження, яка зареєстрована
за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Ціол-
ковського, буд. 22, кв.4, у судове засідання по цивільній
справі за № 423/1535/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором, що відбудеться 02 серпня 2016 року о 14 год. 00
хв. в приміщенні суду за адресою: Луганська область, м.
Попасна, вул. Суворова, 6, каб. № 7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Первомайський міськрайонний суд Харківської об-
ласті (суддя Кочнєв О.В.) викликає як відповідача Анто-
нова Олександра Анатолійовича, 18.01.1985 року
народження, місце реєстрації якого невідомо, у судове
засідання, призначене на 30 серпня 2016 року на 10 го-
дину 00 хвилин по цивільній справі № 632/1291/16-ц,
провадження № 2/632/544/16 за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» до Антонова Олександра Анатолійовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором від
25.09.2012 року без номера у розмірі 39885,13 грн.

Адреса суду: 64102, Харківська область, м. Первомай-
ський, вул. Бугайченко, 34, зал судових засідань № 4.

Суддя О. В. Кочнєв

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Смирнова Сергія Миколайо-
вича, 18.09.1975 р.н., в судове засідання, яке при-
значене на 16.30 годину 18.08.2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Приват-
Банк» до Смирнова Сергія Миколайовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна 26а, смт
Куйбишеве, Куйбишевського району, Запорізької
області.

Суддя Мальований В. О.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає як відповідача Балакай Івана Івановича,
17.09.1988 р.н., в судове засідання, яке призначене
на 17.00 годину 18.08.2016 року, для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ «ПриватБанк» до Ба-
лакай Івана Івановича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, яке відбудеться за адре-
сою: вул. Центральна 26а, смт Куйбишеве, Куйби-
шевського району, Запорізької області.

Суддя Мальований В. О.

Вугледарський міський суд Донецької області (85670,
м. Вугледар, вул. Трифонова, 22) розглядає цивільну
справу за позовом Панченко Ю. А., Панченко О. А. до
Панченко С. А., Панченка А. В. про визнання особи
такою, що втратила право користування житловим при-
міщенням.

Відповідач по справі: Панченко Анатолій Васильович,
08.02.1958 року народження, місце реєстрації: 85670,
Донецька область, м. Вугледар, вул. Шахтарська, буд.
34, кв. 58, фактично мешкає: Донецька область, 
м. Мар’їнка, вул. Карла Маркса, буд. 48.

Справу призначено до розгляду на 10.30 годину 4 сер-
пня 2016 року.

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 О. Г. Луньова

Новоград-Волинський міськрайонний суд Житомир-
ської області викликає Хвоста Віктора Івановича, Хвіст
Олену Василівну, які зареєстровані за адресою: вул.
Івана Мамайчука, 19, кв. 39, м. Новоград-Волинський,
Житомирська область, як відповідачів по цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Хвоста Вік-
тора Івановича, Хвіст Олени Василівни про стягнення за-
боргованості.

Судові засідання відбудуться 04.08.2016 року о 13
год. та 18.08.2016 року о 15 год. у залі судових засідань
№ 6 в приміщенні Новоград-Волинського міськрайон-
ного суду Житомирської області за адресою: Житомир-
ська область, м. Новоград-Волинський, вул. І. Франка,
31.

У випадку неявки відповідачів у судові засідання
справу буде розглянуто за їхньої відсутності на підставі
наявних у ній доказів із постановленням заочного рі-
шення. 

Суддя А. В. Помогаєв

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка, Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Анопрієнко С. В., Тиличенко Т. М., Закалкіна М. Ф.,
Кудрейко Л. О., Павлової О. В. про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/2518/16-ц Анопрієнко Сергій
Володимирович, 15.09.1983 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації якого: м. Дебальцеве, Донецької області, мкрн. Схід-
ний, буд. 2, кв. 60, викликається до суду на 03 серпня 2016
року о 08.10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи
по суті;

Відповідач у справі № 233/2548/16-ц Тиличенко Тетяна
Миколаївна, 03.05.1966 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Дебальцеве, Донецької області, вул. Чайковського,
буд. 8, викликається до суду на 03 серпня 2016 року о 08.20
годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті;

Відповідач у справі № 233/2552/16-ц Закалкін Микола
Федорович, 14.05.1962 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якого: м. Макіївка, Донецької області, вул. Дніпропетров-
ська, буд. 12, викликається до суду на 03 серпня 2016 року
о 08.30 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по
суті;

Відповідач у справі № 233/2517/16-ц Кудрейко Любов
Олексіївна, 16.09.1976 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Макіївка, Донецької області, вул. Карла Лібкнехта,
буд. 149-а, викликається до суду на 03 серпня 2016 року о
08.40 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті;

Відповідач у справі № 233/2519/16-ц Павлова Олена Вік-
торівна, 03.07.1962 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Макіївка, Донецької області, мкрн. Сонячний, буд.
11, кв. 17, викликається до суду на 03 серпня 2016 року о
08.50 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. С. Малінов

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка, Донецької області, пр.
Ломоносова, № 157) розглядає цивільні справи за позо-
вом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бєлікова М. В., Покідіної
Д. О., Іштерякова Р. Ф., Лауер Є. О., Машталер Т. В. про
стягнення заборгованості за кредитним договором. Від-
повідач у цивільній справі № 233/3080/16-ц Бєліков Ми-
кола Володимирович, 10 січня 1956 р.н., зареєстрований
за адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н. Калінін-
ський, 8/130, викликається у судове засідання на 08.00
год. 01.08.2016 року. Відповідач у цивільній справі №
233/3087/16-ц Покідіна Дар’я Олександрівна, 02.01.1984
р.н., зареєстрована за адресою: Донецька область, м.
Макіївка, пл. Грибіниченка, 2/6, викликається у судове
засідання на 08.15 год. 01.08.2016 р. Відповідач у ци-
вільній справі № 233/3063/16-ц Іштеряков Руслан Фяри-
тьєвич, 09.10.1966 р.н., зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Макіївка, бул. Горбачова, 4/55, ви-
кликається у судове засідання на 08.30 год. 01.08.2016
року. Відповідач у цивільній справі № 233/3124/16-ц
Лауер Євген Олександрович, 03.06.1978 р.н., зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Макіївка, м-н.
Сонячний, 7/28, викликається у судове засідання на
08.45 год. 01.08.2016 р. Відповідач у цивільній справі 
№ 233/3202/16-ц Машталер Тетяна Вікторівна,
03.02.1973 р.н., зареєстрована за адресою: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Менделєєва, 47а/2, викликається
у судове засідання на 08.55 год. 01.08.2016 р. Розгляд
зазначених цивільних справ відбудеться в приміщенні
Костянтинівського міськрайонного суду Донецької об-
ласті (корп. № 2, каб. № 16).

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

Суддя Т. О. Мартишева

Першотравневий районний суд Донецької області
(87400, смт Мангуш, вул. Котанова, 102 Першотравне-
вого району Донецької області) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Марух-
ненка Євгена Анатолійовича про стягнення заборгова-
ності.

Відповідач Марухненко Євген Анатолійович, зареєс-
трований за адресою: с. Захар’ївка, вул. Маріупольська,
б. 16, Першотравневий район, Донецька область, викли-
кається на 8 серпня 2016 року о 14.30 годині до Першот-
равневого районного суду для участі у розгляді справи
по суті.

Марухненку Євгену Анатолійовичу пропонується на-
дати свої заперечення щодо позову та докази до 8 сер-
пня 2016 року. У випадку неприбуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

Саксаганський суд м. Кривого Рогу викликає Тере-
щенка Олексія Миколайовича, 1975 року народження,
Біляєву Олену Юріївну, 1973 року народження, Пусто-
вого Максима Миколайовича, 1972 року народження, у
судові засідання, призначені на 22 серпня 2016 року о
13.00 годині та 8 вересня 2016 року о 12.00 годині за ад-
ресою: м. Кривий Ріг, вул. Демиденка, 6а, зал № 6, як
відповідачів по цивільній справі 214/4507/15-ц за позо-
вом ПАТ «Державний експортно-імпортний банк Ук-
раїни» до Терещенка Олексія Миколайовича, Біляєвої
Олени Юріївни, Пустового Максима Миколайовича про
стягнення заборгованості.

Суд попереджає, що у разі неявки відповідачів у су-
дові засідання, справа буде розглянута за їхньої відсут-
ності і винесене заочне рішення на підставі ст. 224 ЦПК
України. 

Суддя Н. Г. Ковтун

Голосіївський районний суд м. Києва викликає як відповідача Парулави
Мамуки Мілоровича по цивільній справі за позовом Закритого акціонерного
товариства «Київ-Агротранс» до Парулави Мамуки Мілоровича, треті особи:
приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Копійка Віктор
Вікторович, Заічко Олена Олегівна, про визнання права власності та витре-
бування майна з чужого незаконного володіння.

Остання відома адреса місцезнаходження відповідача Парулави Мамуки
Мілоровича: 03065, м. Київ, бул. І. Лепсе, 57/38, кв. 44.

Судове засідання відбудеться в приміщенні суду за адресою: 03127, 
м. Київ, вул. Полковника Потехіна, буд. 14-а, каб. № 15 12 вересня 2016 року
о 09 год. 00 хв.

В разі неявки на вказане судове засідання, суд розглядатиме справу без
участі відповідача.

Суддя А. В. Новак

Першотравневий районний суд Донецької області (87400, смт Мангуш,
вул. Котанова, 102 Першотравневого району Донецької області) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» до Сальнікова Олега
Івановича про стягнення заборгованості.

Відповідач Сальніков Олег Іванович, зареєстрований за адресою: с. Чер-
воне, вул. Мирна, б. 23, Першотравневий район, Донецька область, викли-
кається на 9 серпня 2016 року о 09.30 годині до Першотравневого районного
суду для участі у розгляді справи по суті.

Сальнікову Олегу Івановичу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази до 9 серпня 2016 року. У випадку неприбуття відповідач
повинен повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність за наявними матеріалами.

Суддя Скудін В. Є., кабінет № 5

В провадженні Ренійського районного суду Одеської області знахо-
диться цивільна справа № 510/1075/16-ц за позовом Іордек Афанасія
Ілліча до Карамової Лілії Робертівни про визнання права власності.

Судове засідання по справі призначено на 12.08.2016р. о 09 годині
30 хвилин у Ренійському районному суді за адресою: Одеська область,
м. Рені, вул. Соборна, 122, суддя Сорокін К.В., тел. (04840) 40156.

Суд викликає відповідачку Карамову Лілію Робертівну, 17.01.1970
р.н., остання відома адреса: Одеська обл., м. Рені, вул. Рибацька, 8, 
кв. 1.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відповідачки Карамової Лілії
Робертівни в судове засідання, справа буде розглянута без її участі.

Суддя К. B. Сорокін

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Матвійчук
(Тадеуш) Аллу Василівну, 27.11.1979 року народження,
останнє місце проживання якої: с. Кам’янка, вул.
Шкільна, 30, Попільнянського району, Житомирської об-
ласті в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Матвійчук А. В. про стягнення заборгованості,
яке відбудеться об 11.00 годині 05.08.2016 року в залі
суду Попільнянського районного суду в смт Попільня по
вул. Б. Хмельницького, 24, Попільнянського району, Жи-
томирської області.

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

Суддя Васільєв Л. А.

Яцков Олександр Альвіанович викликається до
Хмельницького міськрайонного суду (вул. Героїв Май-
дану, 54, поверх 4, кабінет 412) в судове засідання на 13
вересня 2016 року об 11 годині 00 хвилин як відповідача
для судового розгляду цивільної справи за позовом Сав-
ченка Олександра Миколайовича до Яцкова Олександра
Альвіановича про стягнення боргу, у випадку неявки від-
повідача судовий розгляд справи буде проведено за
його відсутності на підставі наявних в матеріалах справи
доказів. В разі неможливості явки на вказану дату за
вказаною адресою відповідач зобов’язаний повідомити
суд про причини неявки.

Суддя О. В. Козак

Бородянський районний суд Київської області по
цивільній справі за позовом Ковбас Ольги Микола-
ївни до Ковбаса Ігоря Миколайовича про розірвання
шлюбу викликає до суду за адресою: Київська об-
ласть, смт Бородянка, вул. Центральна, 315 Ковбаса
Ігоря Миколайовича, який проживає за останньою
відомою адресою: вул. Горького, 1, кв. 71, смт Не-
мішаєве, 07853, як відповідача на 15 вересня 2016
року на 10 годину 00 хвилин. У разі неявки справа
буде розглянута за вашої відсутності.

Суддя Д. Унятицький

Деснянський районний суд м. Києва викликає як від-
повідача Землякова Сергія Миколайовича в судове за-
сідання, яке відбудеться 05.09.2016 року об 11.30 год.
за адресою: м. Київ. пр. Маяковського, 5-В, каб. № 39,
для розгляду цивільної справи за позовом Сороки Олек-
сандра Леонідовича до Землякова Сергія Миколайовича
про стягнення відсотків за договором за користування
позикою, інфляційних нарахувань та трьох відсотків річ-
них.

В разі неявки відповідача справу буде розглянуто за
його відсутністю за наявними у справі доказами.

Адреса суду: м. Київ, пр. Маяковського, 5-В, каб. 39.
Суддя Н. Г. Таран

Рокитнянський районний суд Київської
області повідомляє Фоломєєва Дмитра
Анатолійовича, що цивільна справа 
№ 2/375/291/16 за позовом Фоломєєвої
Олександри Миколаївни до Фоломєєва
Дмитра Анатолійовича про розірвання
шлюбу призначена до судового розгляду
на 08.30 годину 03.08.2016 року, за адре-
сою: смт Рокитне, Київської області, вул.
Заводська, 11. В разі неявки справа буде
розглянута у вашій відсутності на підставі
наявних доказів.

Суддя Л. М. Нечепоренко

Оболонський районний суд м. Києва
викликає Ісаєнка Володимира Григоро-
вича як відповідача по цивільній справі 
№ 2/756/3538/16 за позовом Ісаєнко Ва-
лентини Миколаївни до Ісаєнка Володи-
мира Григоровича про поділ майна, у
судове засідання на 30 серпня 2016р. об
11.00 год.

Адреса суду: м. Київ, вул. Тимошенка,
2-Є, каб. 27, суддя Луценко О. М.

У разі неявки та неповідомлення суду
про причини неявки в судове засідання,
справа буде розглянута за вашої відсут-
ності за наявними у справі доказами від-
повідно до ст. 169 ЦПК України.

Біловодський районний суд Луганської
області викликає як відповідача Пінчук
Ольгу Василівну для участі в цивільній
справі за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості за кредитним
договором, яка відбудеться 22 серпня
2016 року о 15.45 годині у приміщенні
суду за адресою: Луганська область, смт
Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про
виклик сторін вони вважаються повідом-
леними про час та місце слухання справи.

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

Суддя В. А. Карягіна

Шевченківський районний суд м. Києва
викликає в судове засідання Агаєва Геор-
гія Назімовича як відповідача по цивіль-
ній справі за позовом Зонюк Ірини
Ярославівни до Нізомова Сергія Володи-
мировича, Агаєва Георгія Назімовича про
відшкодування матеріальних збитків та
компенсацію моральної шкоди, яке відбу-
деться 17.08.2016 р. о 08.30 год. за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й
поверх, каб. 408. Явка до суду є обов’яз-
ковою. У разі неявки справа буде розгля-
датися за наявними у справі доказами.

Суддя Піхур О. В.

Бердичівський міськрайонний суд Жи-
томирської області викликає в судове за-
сідання Марущака Бориса Васильовича,
як відповідача по цивільній справі 
№ 274/2012/16-ц за позовом Публічного
акціонерного товариства комерційний
банк «Приватбанк» до Марущака Бориса
Васильовича про стягнення боргу, яке
відбудеться 16 серпня 2016 року о 14.30
год. в приміщенні суду за адресою:
13312, Житомирська область, м. Берди-
чів, вул. Житомирська, 30а.

В разі неявки відповідача цивільна
справа буде розглядатися за його відсут-
ності в порядку ст.169 ч.4 ЦПК України. 

Суддя Хавронюк О. Л.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 29 ЛИПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +15 +20    +29 +34
Житомирська +15 +20    +27 +32
Чернігівська +15 +20    +29 +34
Сумська +15 +20    +29 +34
Закарпатська +15 +20    +23 +28
Рівненська +15 +20    +24 +29
Львівська +15 +20    +22 +27
Івано-Франківська +15 +20    +24 +29
Волинська +15 +20    +22 +27
Хмельницька +15 +20    +27 +32
Чернівецька +15 +20    +25 +30
Тернопільська +15 +20    +24 +29
Вінницька +15 +20    +29 +34

Oбласть Нiч          День
Черкаська +15   +20   +29  +34
Кіровоградська +15   +20   +29  +34
Полтавська +15   +20   +29  +34
Дніпропетровська +15   +20   +29  +34
Одеська +19   +24   +31  +36
Миколаївська +19   +24   +31  +36
Херсонська +19   +24   +31  +36
Запорізька +19   +24   +31  +36
Харківська +15   +20   +29  +34
Донецька +15   +20   +29  +34
Луганська +15   +20   +29  +34
Крим +19   +24   +28  +33
Київ +18   +20   +31  +33

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Перевірку 
на пильність 
не пройшли

Ольга БУЛКОВСЬКА,
«Урядовий кур’єр»

ЕКСПЕРИМЕНТ. Доволі незвичну перевірку влаштували воли-
нянам і гостям Волині співробітники облуправління СБУ, резуль-
тати якої виявилися невтішними. Незвичний експеримент щодо
виявлення небезпечних предметів силовики проводили у Луцьку,
Володимирі-Волинському та Нововолинську. Кілька годин поспіль
на автостанціях трьох міст на видному місці простояла вибухівка,
яку ніхто не помітив. На щастя, це були лише муляжі.  

Псевдопристрої, обгорнуті у поліетиленові пакети або й без них,
розмістили на видних місцях автовокзалів. За ними вели прихо-
ване спостереження. Та,
на жаль, ані персонал, ані
пасажири у Володимирі-
Волинському та Новово-
линську навіть не зверну-
ли уваги на залишений
предмет. Лише у Луцьку
за більш ніж півтори годи-
ни підозрілий пакет помі-
тив лучанин та повідомив
відповідні органи. Окрім
того, перевірку пильності
не пройшли і водії мар-
шруток на міжміських
рейсах, коли брали так
звані передачі. Не всі з
них навіть теорію знають
— відповідні правила прийому та перевезення вантажу, що вже
казати про перевірку вантажу. В одному з транспортних засобів
небезпечний муляж (навіть старанно не прихований) водій перевіз
із Нововолинська до Луцька!

Співробітники СБУ зазначають, що до роботи працівників ав-
тостанцій мають суттєві зауваження. Керівники не роблять обхо-
дів території, а співробітники навіть не просять громадян через
гучномовці, які є на цих об’єктах, бути пильними до підозрілих ре-
чей. Тобто — не дотримуються ні нормативних документів, ні ре-
комендацій щодо зменшення терористичної загрози. 

Такий результат перевірки силовиків не тішить. В УСБУ в об-
ласті наголошують: обов’язок кожного — бути пильними та обе-
режними, а ще — не залишатися байдужими до подій, що відбу-
ваються навколо. Адже наша безпека — у наших руках!

Лариса КОНАРЕВА,
«Урядовий кур’єр»

Минулими вихідними у
Черкасах у парку «До-

лина троянд» жителів міста
розважали українські й бі-
лоруські музиканти, крає -
знавці та мандрівники діли-
лися враженнями від подо-
рожей, а видавці й письмен-
ники спілкувалися з чита-
чами. Так тут уперше на
кількох галявинах відбувся
фестиваль «ГайдаFest». 

На літературній галявині
слухали Дмитра Свириден-
ка, Катерину Феб, Івана Ду-
бініна, Ірину Вербівську.

Але головними гостями тут
були видавці й письменники
брати Капранови. Майже
сотня людей прийшла їх по-
слухати, сиділи на со-
лом’яних тюках і просто на
траві. «Черкаси вподобали
ще кілька років тому, —
розповідає Дмитро Капра-
нов, — коли нам зібрали по-
вний палац культури чита-
чів. Це надихає. Легко пого-
дилися на запрошення фес-
тивалю. На зустрічі люди
запитували і купували в нас
книжки. Для письменниць-
кого серця це шматочок
щастя». На іншій галявині
виступав волонтер Денис

Андрущенко, краєзнавець
Борис Юхно та білоруський
музикант Макс. Вони до-
свідчені автостопери, тож
ділилися з черкащанами
мандрівним досвідом. «Не-
давно подорожував авто-
стопом Кіпром, Туреччиною
та Ізраїлем, — розповідає
Сергій Кудряшов. — В Із-
раїлі автостоп ледь не уза-
конений на державному рів-
ні. Це подорож, яка дає за-
доволення, змогу спілкува-
тися з новими людьми».

Постріляти з лука, взяти
участь у ранковій пробіжці
та зайнятися йогою охочим
можна було на спортивній

галявині. Діти розважалися
у фонтані, стрибали на ба-
туті, спускалися з надувної
гірки. Ще тут проводили
майстер-класи з виготов-
лення ловців снів, вітражно-
го розпису по склу, письма
чорнилом.

Під вечір запрацювала
музична сцена. Виступали
13 музичних гуртів з різних
міст, але найбільш гаряче
глядачі сприймали «Чу-
мацький Шлях», «Карну» та
Zatoczkу. Черкащани і орга-
нізатори фестивалю задово-
лені. Літній сімейний відпо-
чинок був цікавим і корис-
ним.

І для розуму, і для душі 
ВІДПОЧИНОК. У Черкасах музично-мистецький фестиваль
«ГайдаFest» зібрав понад 4 тисячі відвідувачів

Улітку студенти перемагають співаючи 
Світлана ІСАЧЕНКО, 

«Урядовий кур’єр»

КОНКУРС. Вражене красою
буковинських пісень та майстер-
ністю їх виконання студентським
хором «Резонанс» Чернівецького
національного університету імені
Юрія Федьковича, журі міжна-
родного юнацького фестивалю-

конкурсу у румунському місті Яс-
си віддало чернівчанам перше
місце.

— На цьому музичному фес-
тивалі пісня «Буковина» з канта-
ти «Буковинські візерунки» аме-
риканського композитора україн-
ського походження Гамми Ску-
пинського прозвучала вперше,
— розповідає керівник хору до-

цент кафедри музики ЧНУ Ольга
Чурікова-Кушнір. — Ми також ви-
конали пісню «Вставай, країно
молода», яка закликає бути не-
байдужими і оберігати свою зем-
лю, народ. 

А майбутня юристка Каріна
Паскар привезла в рідний уні-
верситет одразу дві музичні пе-
ремоги на міжнародних фести-

валях у номінації «Естрадний во-
кал»: з Брашова (Румунія) з Ro-
mania Unison Music Festival (гран-
прі) та з Болгарії з імпрези «Мор-
ска перла» з міста Ахелой. Тала-
новита буковинка майстерно ви-
конала пісенну композицію «Ми
за мир», яка увібрала прагнення
України до злагоди в європей-
ському домі. 

фотофакт

КАНІКУЛИ. Українська діаспора Вели-
кобританії подбала про відпочинок дітей ук-
раїнських воїнів, які загинули в АТО на Дон-
басі. Їх запросили під час літніх канікул від-
почити в наметовому таборі «Тарасівка»
поблизу Лондона. «Діти, які виростають
без батьків, бо підла війна забрала їх, ті-
шаться радощами дитинства й долають пе-

решкоди в таборі в Тарасівці на півночі Ан-
глії», — написала волонтерка Людов Фо-
дор у Фейсбуці. Маленькі українці прове-
дуть активні два тижні у спортивному табо-
рі, де вчаться  виживанню, стрільбі з лука,
підійманню на скелю. Дні відпочинку напов-
нені яскравими враженнями і цікавими по-
діями.

Перевірку пильності 
не пройшли і водії
міжміських маршруток,
коли брали передачі.
Один водій небезпечний
муляж перевіз 
із Нововолинська 
до Луцька!

До Верхосулки, до Олеся й Ольжича
Олександр ВЕРТІЛЬ, 

«Урядовий кур’єр»

ДУХОВНІСТЬ. На Сумщині
відбулися літературно-мис-
тецькі урочистості «Задзвеніли
струни у душі моїй», присвячені
видатному поету-лірику урод-
женцеві міста Білопілля Олек-
сандрові Олесю та його синові
письменникові й громадському
діячеві науковцеві Олегові Оль-
жичу.

Як розповіла завідуюча від-
ділом культури Білопільської
РДА Світлана  Лукова, цього-

річний захід ювілейний — деся-
тий. Тож до затишного мальов-
ничого села, де минули дитячі
роки майбутнього автора вір-
ша «Сміються-плачуть со-
лов’ї», приїхали численні шану-
вальники творчості батька й
сина. Липень знаковий для них
обох: цього місяця Олег наро-
дився (1907 рік), а батько зали-
шив світ (1944).

Урочистості відбувалися зде-
більшого в урочищі Загір, де
колись стояла хата Грищенків
— дідуся й бабусі поета по ма-
миній лінії. Тут зібралися пред-

ставники Сумської організації
Національної спілки письмен-
ників України, члени районного
літературного об’єднання
«Вир», їхні колеги з Лебедина
(до речі, вони вперше завітали
до сусідів), уродженці Верхо-
сулки, які нині мешкають у різ-
них куточках району та області,
місцеві жителі. Учасники свята
вшанували пам’ять письменни-
ків, поклали квіти до знака на
честь Олександра Олеся, вста-
новленого поряд з розкішним
каштаном, який, за переказа-
ми, малий Сашко Кандиба по-

садив разом із дідусем. І, звіс-
но, скуштували смачної дже-
рельної води з криниці — її
місцеві жителі нарекли Олесе-
вою.

Звучали поезії й пісні, згаду-
вали батька і сина — одне сло-
во, панувала піднесена творча
атмосфера, яку підсилила ек-
скурсія до місцевого краєзнав-
чого музею, що діє на базі за-
гальноосвітньої школи. А гідом
у подорожі став палкий шану-
вальник творчості Олеся й
Ольжича один з нащадків ро-
дини поетів Євген Грищенко.
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