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USD 2481.6590 EUR 2775.4874 RUB 3.8289 / AU 334453.18 AG 5046.45 PT 283653.62 PD 170489.97

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

Посол США в Україні про відсутність жодних 
підтверджень обвинувачень РФ у вторгненні нашої 
країни в окупований Крим

2 8

Система запрацює 
з 15 серпня

ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ. Президент Петро Поро-
шенко категорично заперечує можливість перенесення дати 
початку електронного декларування активів посадовців. Про 
це повідомляє прес-служба глави держави. За словами Петра 
Порошенка, події останніх тижнів наочно демонструють, що 
маховик боротьби з корупцією в Україні розкручується дедалі 
швидше: «Немає вже такої сили, яка б його зупинила». 

Система електронного декларування чиновниками свого 
майна та грошових активів, розроблена як ключовий інстру-
мент очищення влади і протидії корупції, має запрацювати, як і 
планували, не пізніше 15 серпня. Петро Порошенко заявив, що 
жодні технічні підстави не можуть стати причиною перенесення 
початку роботи системи. 

Президент переконаний, що електронне декларування не-
зворотне й необхідне, бо це невід’ємна частина всього антико-
рупційного механізму в державі. «Мій наказ як Верховного го-
ловнокомандувача: ні кроку назад у війні з корупцією — нашим 
ключовим внутрішнім ворогом», — заявив Петро Порошенко. 
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ОБ’ЄКТИВНО
висвітлюємо діяльність глави
держави, роботу Кабінету
Міністрів, органів виконавчої
влади в центрі та на місцях

ОПЕРАТИВНО 
друкуємо закони України, укази і розпорядження Президента,
урядові рішення, адже більшість із цих документів набирають 
чинності саме з дня опублікування в «Урядовому кур’єрі»

КОМПЕТЕНТНО 
на запитання читачів 
відповідають авторитетні 
спеціалісти: урядовці, юристи, 
учені, лікарі
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для ветеранів 
війни, пенсіонерів,

чорнобильців, 
студентів

У Києві газету можна також придбати в кіосках «Союздрук»

для інших
передплатників
та підприємств

і організацій

послуга за
приймання
передплати

ПЕРЕДПЛАТНА ЦІНА

Соціальний передплатний 
індекс 40227

Передплатний індекс 
61035

на 1 місяць . . . . . . . . 25 грн . . . . . . . . . . . . 47 грн . . . . . . . . . . 95 коп.

на 3 місяці . . . . . . . . . 75 грн . . . . . . . . . . 141 грн . . . . . . . . 2,15 грн

ТЕЛЕКУР’ЄР програми головних телеканалів України 
на сторінках «Урядового кур’єра»
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ЦИФРА ДНЯ

194      
кримінальні провадження розслідують 

нині детективи Національного 
антикорупційного бюро. 

45 млн грн вже повернуто державі 

«Це не перше 
брехливе звинувачення 

України Росією 
задля відвернення 
уваги від власних 

протиправних дій».

Вступ-2016: бюджетники 
фінішували першими 

СУМНЕ СУСІДСТВО

Кремль намагається 
обдурити весь світ, 
натомість заплутується 
у власній брехні, 
переграючи сам себе

Розпорядження Президента 
України «Про оголошення 
конкурсу на зайняття 
вакантних посад голів місцевих 
державних адміністрацій»

ДОКУМЕНТ

АБІТУРІЄНТ. Завдяки запровадженню нової моделі розподілу 
держзамовлення місця дісталися сильнішим вступникам
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Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядається цивільна
справа за позовом Кредитної спілки «Залоговое Агентство» до Гери
Михайла Олександровича про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Гера Михайло Олександрович (останнє відоме
місце проживання: Донецька область, м. Горлівка, вулиця 9 Травня,
будинок 9а) викликається на 17 серпня 2016 року о 14 годині 30 хви-
лин до судді Кривошеєва Д.А. для участі в розгляді справи по суті.

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

Суддя Д. А. Кривошеєв

Петрівський районний суд Кіровоградської області викликає Повпа Єв-
гена Адальбертовича, 08.11.1976 року народження, зареєстрованого за ад-
ресою: Кіровоградська обл., Петрівський р-н, с. Баштине, вул. Галугана,
буд.59, для проведення судового засідання за цивільною справою
№400/963/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Повпа Євгена Адаль-
бертовича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 19 жовтня 2016 року об 11 годині 30
хвилин в приміщенні Петрівського районного суду Кіровоградської об-
ласті за адресою: Кіровоградська обл., смт Петрове, вул. Центральна,
34.

В разі неявки відповідача Повпа Є.А. в судове засідання, справа буде
розглянута за його відсутності на підставі наявних у справі доказів та
буде ухвалене заочне рішення.

Суддя Шаєнко Ю.В.

Городнянський районний суд Чернігівської області в порядку ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає в судове засідання Торішнього Володимира Івано-
вича, 23.02.1954 року народження, останнє відоме місце реєстрації: м. Го-
родня, Чернігівська область, вул. Перемоги, 73/3, як відповідача, місце
проживання якого невідоме, у цивільній справі №732/968/16-ц за позовом
ПАТ «Облтеплокомуненерго» до Торішнього Володимира Івановича про
стягнення заборгованості. Слухання вищезазначеної справи призначено на
22 серпня 2016 року о 14 год. 00 хв. у залі суду за адресою: Чернігівська
область, Городнянський район, м. Городня, вул. Незалежності, 67.

У випадку відсутності відомостей про причини неявки в судове засідання
відповідача, справа буде розглянута без його участі на підставі наявних у
ній даних чи доказів.

Суддя Лиманська М. В.

Томаківський районний суд Дніпропетровської об-
ласті повідомляє про слухання цивільної справи
№195/818/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Мірошника Олексія Васильовича про стягнення за-
боргованості.

До суду на слухання справи викликається як від-
повідач Мірошник Олексій Васильович, відоме місце
проживання: 53550, с. Миролюбівка Томаківського
району Дніпропетровської області, вул. Зелена, 8.

Слухання справи відбудеться 17 серпня 2016 року
о 08.00 годині за адресою: Томаківський районний
суд, смт Томаківка, вул. Леніна, 28 Дніпропетров-
ської області.

У випадку неявки відповідача у зазначене місце та
час, вищевказана справа буде розглянута без вашої
участі на підставі наявних у ній доказів та буде вине-
сено заочне рішення.

Голова суду Д. М. Скрипченко

Куйбишевський районний суд Запорізької області ви-
кликає відповідачів: Кудряшова Володимира Миколайо-
вича, 9 жовтня 1971 року, та Кудряшову Валерію
Олексіївну в судове засідання, яке призначене на 09.30
годину 29 серпня 2016 року для розгляду цивільної
справи № 319/770/16-ц за позовом ПАТ «КРЕДОБАНК»
до Кудряшова В.М., Кудряшової В.О. про стягнення за-
боргованості за кредитним договором, яке відбудеться
за адресою: 71001, Запорізька область, смт Більмак, вул.
Центральна, 26А. Копію позову та доданих матеріалів
можна отримати в суді за вищевказаною адресою або
через «Електронний суд» e-court.mail.gov.ua

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
проти позову та докази на їх підтвердження. У випадку
неявки відповідачів у судове засідання та неповідом-
лення суду про поважну причину неявки позов буде роз-
глянутий за їхньої відсутності за наявними в справі
доказами.

Суддя Солодовніков Р. С.

Куйбишевський районний суд Запорізької області (71001, За-
порізька область, смт Куйбишеве, вул. Центральна, 26а) розгля-
датиме цивільні справи за позовами ПАТ «Укрсоцбанк» до
фізичних осіб про стягнення заборгованості за кредитними до-
говорами. Відповідачі:

— справа №319/537/16-ц - Дрючан Лідія Олександрівна, ос-
таннє відоме місце проживання: Донецька обл., м. Сніжне, вул.
Менделєєва, буд. 20, кв. 22, викликається до суду на 09 год. 15
хв. 5 вересня 2016 року;

— справа №319/538/16-ц - Василюк (Яковенко) Ольга Па-
влівна, останнє відоме місце проживання: Донецька обл., 
м. Сніжне, вул. Чапіка, буд. 1А, кв. 69, викликається до суду на
09 год. 00 хв. 5 вересня 2016 року.

Копію позову та доданих матеріалів, рішення суду можна от-
римати в суді за вищевказаною адресою або через «Електронний
суд» e-court.mail.gov.ua.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення проти по-
зову та докази на їх підтвердження. У випадку неявки відповіда-
чів у судові засідання та неповідомлення суду про поважну
причину неявки позови будуть розглянуті за їхньої відсутності за
наявними в справі доказами.

Суддя Солодовніков Р. С.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО
при здійсненні спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Романов Роман Миколайович,
24.09.1968 р.н., що мешкає за адресою: Донецька об-
ласть, м. Донецьк, вул. Столбуна, б.3, на підставі ст. ст.
297-5, 133, 135 КПК України, Вам необхідно з’явитися
15.08.16, 16.08.16, 17.08.16 року у період часу з 09.00 до
18.00 години до першого слідчого відділу СУ прокура-
тури Донецької області за адресою: Донецька область,
м. Краматорськ, вул. Румянцева, 4 «а», для проведення
за Вашою участю слідчих дій у кримінальному провад-
женні за ч. 1 ст. 258-3, ч.2 ст.364 КК України - вручення
Вам повідомлення про підозру, допиту у якості підозрю-
ваного, закінчення досудового розслідування та від-
криття Вам матеріалів кримінального провадження,
відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290, 291 КПК
України.

Дарницький районний суд м. Києва викликає як
відповідача Малік Імтіаз Ахмед, останнє відоме місце
проживання якого: м. Київ, вул. Бориспільська, 12,
кв. 10, у судове засідання, яке відбудеться 19 ве-
ресня 2016 року о 10.00 годині за адресою: м. Київ,
вул. Кошиця, 5-А, каб. 124, для участі в судовому
розгляді цивільної справи за позовом Надьожної
Олени Герасимівни до Маліка Імтіаза Ахмеда про ро-
зірвання шлюбу.

При собі мати паспорт.
З опублікуванням оголошення про виклик, відпо-

відач вважається повідомленим про день, час та
місце розгляду справи і в разі неявки до суду справа
може бути розглянута за його відсутністю.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зо-
бов’язаний повідомити суд про поважність причини
неявки.

Суддя В. В. Даниленко

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає позовну заяву Публічного акціонер-
ного товариства «Акціонерний банк «Південний» до Дени-
сенка С.В., Денисенко Н.Г. про стягнення заборгованості за
кредитом.

Відповідачі: Денисенко Сергій Васильович, Денисенко
Наталя Геннадіївна, останнє місце реєстрації яких: До-
нецька область, м. Харцизьк, вул. Маяковського, 22, ви-
кликаються на 5 вересня 2016 року о 08.40 год. до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 14, для
участі у розгляді справи. До розгляду цивільної справи про-
понується надати суду письмові пояснення та заперечення,
а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповіда-
чів, представника третьої особи, необхідно повідомити суд
про причини неявки, інакше справу буде розглянуто у їхню
відсутність на підставі наявних у ній даних чи доказів і ух-
валено заочне рішення. 

Суддя Хоменко Д. Є.

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає відповідача - Черниха Сергія Сергійовича,
який зареєстрований за адресою: Луганська область,
Попаснянський район, м. Гірське, вул. Пирогова, буд.
5, мешкає за адресою: Луганська область, м. Старо-
більськ, квартал Ватутіна, буд. 60, кв. 15, у судове за-
сідання по цивільній справі №423/2306/16-ц за
позовом Фасєєвої Тетяни Миколаївни про визнання
особи такою, що втратила право користування жит-
ловим приміщенням внаслідок відсутності понад
встановлений законом строк, що відбудеться 30 сер-
пня 2016 року о 13 год. 00 хв. у приміщенні Попас-
нянського районного суду за адресою: Луганська
область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. №4 (2 по-
верх).

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

Суддя В. А. Закопайло

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, 39а) розглядає цивільну справу за позовом
Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
до Медведєва Сергія Івановича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором
№260АІ20120907001 від 07.09.2012 року.

Відповідач: Медведєв Сергій Іванович виклика-
ється на 2 вересня 2016 року о 09.00 годині до До-
бропільського міськрайонного суду, кабінет №15,
для участі в розгляді справи у відкритому судовому
засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Оскома Дмитро Васильович, 25.12.1987

року народження, відповідно до ст.ст. 134, 135, 323 КПК Ук-
раїни викликається на 15 год. 00 хв. 12 вересня 2016 року до
Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
(м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 54, каб. 405, суддя
Баєв С.М., тел. 0 (382) 76-29-65, для проведення судового роз-
гляду у кримінальному, провадженні №22015240000000012 за
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини неприбуття особи
на виклик передбачені у ст.138 КПК України. Наслідки непри-
буття на виклик передбачені у ст.139 КПК України.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АКТИВ ФОРВАРДІНГ» 

(ідентифікаційний код 39222769) повідомляє про зменшення

статутного капіталу Товариства на 14 999 000 (чотирнадцять

мільйонів дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч) гривень, а саме

з 15 000 000 (п’ятнадцяти мільйонів) гривень до 1000 (однієї

тисячі) гривень.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області викликає до суду від-
повідача Савина Андрія Миколайовича по цивільній справі №495/3419/16-ц за позо-
вом Коваленко Н.Г. до Савина A.M., третя особа — орган опіки та піклування в особі
Шабівської сільради про позбавлення батьківських прав, розгляд якої відбудеться 26
серпня 2016 року о 09.30 годині за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військо-
вої слави, 27, каб. №7 (суддя Заверюха В.О.).

Білгород-Дністровський міськрайонний суд пропонує відповідачу Савину Андрію
Миколайовичу подати заперечення на позов та докази, якими обґрунтовуються за-
перечення.

У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за відсутності відповідача
Савина Андрія Миколайовича.

Бериславський районний суд Херсонської області міста Берислав викликає як відповідачів
Чучкалова Віталія Степановича, Шварченка Михайла Федоровича, Шершньова Анатолія Івано-
вича по цивільній справі за позовом Шумейко Анатолія Анатолійовича, Шумейко Марії Іванівни,
Щербини Володимира Дмитровича, Шварченка Віталія Петровича, Ястремського Євгенія Васи-
льовича, Ястремської Лідії Миколаївни, Штанька Гульнари Серіківни, Штанька Віталія Івановича,
Щербини Катерини Григорівни, Шумейко Ірини Анатоліївни, Шумейко Дениса Володимировича,
Терентій Валентини Савични, інтереси яких за довіреністю представляє Ковальчук Ірина Мико-
лаївна, до Череватюк Володимира Захаровича, Чмеренко Катерини Юріївни, Мартинович Любові
Іванівни, Чуста Олександра Сергійовича, Чучкалова Віталія Степановича, Чукалової Євгенії Іва-
нівни, Шварченка Михайла Федоровича, Шевцова Миколи Васильовича, Шевченко Раїси Ми-
китівни, Шевченка Сергія Анатолійовича, Шершньова Анатолія Івановича, Шипіцина Віктора
Івановича, Шипіциної Анжели Леонідівни, Шпорчук Наталії Володимирівни, Штефаняк Йосипа
Йосиповича, Штефаняк Марії Іванівни, Шудрової Раїси Василівни, Боднар Віталія Вікторовича,
Щербини Катерини Григорівни, третя особа Бургунська сільська рада Бериславського району
Херсонської області про виділення в натурі земельної ділянки зі спільної часткової власності.
Слухання справи призначено на. 17.08.2016 року на 13-00 год. в приміщенні Бериславського
районного суду за адресою: м. Берислав Херсонської області, вул. Центральна, 249, тел. (05546)
7-37-57. У разі неявки в судове засідання справа буде розглянута за Вашої відсутності. 

Суддя Корсаненкова О.О.

Повістка про виклик підозрюваного 
при здійсненні спеціального досудового

розслідування
Степанов Валерій Володимирович,

07.04.1960 року народження, уродженець 
м. Вінниця, проживаючий за адресою: 
м. Чернігів, провулок Калініна, буд. 15, від-
повідно до вимог ст. ст. 133, 135, 297-5 КПК
України вам необхідно з’явитися 18 серпня
2016 року о 10 год. 00 хв. до слідчого слід-
чого відділу Управління СБ України в Черні-
гівській області Васильця Є.О. за адресою: 
м. Чернігів, вул. Шевченка, 28, каб. 109, 
р.т. (0462) 77-83-10, для ознайомлення з ма-
теріалами спеціального досудового розслі-
дування №22015270000000013 від
16.02.2015 р. за ст. 436 КК України.

Куйбишевський районний суд Запо-
різької області викликає відповідачів
Краснова Павла Івановича, Морозову Інну
Миколаївну, Габор Олега Володимиро-
вича в судове засідання, яке призначене
на 15.00 годину 19.08.2016 року, для роз-
гляду цивільної справи за позовом ПАТ
«Державний Ощадний банк України» в
особі філії Донецьке обласне управління
AT «Ощадбанк» про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором, яке відбу-
деться за адресою: вул. Центральна, 26 а,
смт Куйбишеве Куйбишевського району,
Запорізької області.

Суддя Мальований В.О.

Шановна Шабанова Інна Сергіївна,
22 лютого 1973 року народження, про-
симо Вас з’явитися 17 серпня 2016 року
о 13 годині 00 хвилин за адресою: місто
Одеса, вулиця Валентини Терешкової,
будинок 13, для отримання заяви-пові-
домлення про задоволення вимог іпо-
текодержателя щодо земельної
ділянки, що знаходиться за адресою:
вулиця Північна, 21 «а», ж/м «Червоний
Хутір», с. Мізікевича Овідіопольського
району Одеської області, кадастровий
номер 5123755800:02:005:1211.

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

 Розроблення програмно-технічного комплексу підтримки 
прийняття рішень у сфері військової логістики 

763,1 

 Розроблення апаратно-програмного комплексу 
акустичного сканування неоднорідного породного 
масиву для підвищення безпеки підземних робіт 

784 

 Енергетика та енергоефективність 5047,8 
 Розроблення багатофункціональної енергозберігаючої 

установки потужністю 250 кВА для електротермічної 
обробки деталей важкої транспортної техніки 

500 

 Розроблення двокамерної установки для безреагентної 
нейтралізації кислих конденсатів продуктів згоряння газу 
в опалювальних і промислових котельнях 

500 

 Розроблення електротехнологічних комплексів для 
сушіння зерна на базі теплогенераторів індукційного 
типу 

300 

 Розроблення технології дискретного зміцнення для 
збільшення ресурсу елементів конструкцій військової та 
цивільної мобільної техніки 

480 

 Розроблення автономної малогабаритної 
фотоелектричної електростанції 

600 

 Розроблення термоелектричних генераторів як 
автономних джерел електрики невеликої потужності 

502 

 Розроблення світлодіодних ламп підвищеної потужності 
для побутового освітлення 

900 

 Розроблення технології виготовлення 
високоенергоємних літієвих джерел струму з полімерним 
електролітом 

703 

 Розроблення енергоефективної каскадної схеми 
оборотної системи охолодження енергоблоків потужних 
електростанцій 

362,8 

 Розроблення системи геодезичного моніторингу 
деформацій інженерних споруд паливно-енергетичного 
комплексу 

200 

 Раціональне природокористування 3150 
 Розроблення технічної документації на дослідний зразок 

двомоторного багатоцільового літака та його безпілотної 
модифікації 

1000 

 Розроблення оптимізованої технології кріоконсервації 
генетичного матеріалу вітчизняних порід свиней 

250 

 Розроблення оптимізованої технології кріоконсервації 
генетичного матеріалу вітчизняних порід свиней 

250 

 Розроблення технології одержання біоцидних препаратів 
широкого спектра застосування 

700 

 Розроблення паро-плазмової технології переробки 
донних мулів станцій аерації 

600 

 Розроблення системи дистанційного моніторингу стану 
посівів для раціонального використання добрив 

600 

 Науки про життя, нові технології профілактики та 
лікування найпоширеніших захворювань 

6166,5 

 Розроблення та впровадження в клінічну практику 
новітніх імуноцитохімічних і молекулярно-генетичних 
технологій діагностики пухлин кровотворної і лімфоїдної 
тканин 

450 

 Розроблення лікарського засобу антимікробної та 
знеболювальної дії для місцевого лікування ран 

300 

 Розроблення новітніх знеболювальних лікарських 
засобів на основі фармакологічних агентів, що 
регулюють функцію нейроспецифічних протон-чутливих 
каналів 

980 

 Розроблення ферментного біосенсора на основі рН-
чутливих польових транзисторів для визначення 
сечовини та креатиніну у медичній діагностиці 

400 

 Розроблення регламенту застосування протиопікового 
лікарського засобу нестероїдної природи на основі 
біологічно активних ліпідів 

185 

 Розроблення промислового зразка тест-системи для 
серологічної діагностики туберкульозу 

909 

 Розроблення біотехнології виробництва ландоміцину А — 
нового протипухлинного антибіотика 

600 

 Розроблення імуноферментної тест-системи для 
одночасного визначення антигена р24 ВІЛ 1 і 
специфічних антитіл до ВІЛ 1/2 підвищеної чутливості 

1000 

 Розроблення інноваційних лікарських субстанцій для 
подолання метаболічного синдрому 

1200 

 Розроблення технологічного маршруту супроводу дитини 
з розладами спектра аутизму 

142,5 

 Нові речовини і матеріали 7946,1 

 

 Нові речовини і матеріали 7946,1 
 Розроблення технології виробництва елементів 

броньового захисту з градієнтною структурою на основі 
титанових сплавів 

240 

 Розроблення технології формування захисних покриттів 
на деталях систем керування літаками 

450 

 Розроблення технології відновлення та підвищення 
зносостійкості деталей гусеничної техніки на основі 
використання порошкових матеріалів  

680 

 Удосконалення технології виготовлення, розширення 
номенклатури та підготовка виробництва пластин 
оптичного германію нового типу 

526 

 Розроблення конструкцій і технологій виготовлення та 
складання комбінованих систем оперативного 
бронювання стаціонарних і пересувних об’ єктів 
військового призначення із змінним рівнем захисту  

500 

 Розроблення складу та технології виготовлення хімічного 
індикаторного проявника витоків тетраоксиду діазоту 
(амілу)  

366,6 

 Розроблення технології виробництва високоефективних 
порохів лакового типу до стрілецької зброї 

230,5 

 Розроблення технології та організація промислового 
виробництва композиційних матеріалів, стійких в умовах 
дії високих температур та агресивних середовищ, для 
авіаційної та космічної техніки 

800 

 Розроблення технологій виробництва оптично-прозорої 
кераміки на основі оксинітриду алюмінію 

1200 

 Розроблення ресурсозберігаючих технологій 
виготовлення великогабаритних заготовок 

513 

 Розроблення технології виготовлення гігроскопічних 
галогенідів для виробництва сцинтиляційних 
монокристалів 

600 

 Розроблення технологій виготовлення монокристалічних 
та керамічних матеріалів для лазерної оптики ближнього 
інфрачервоного діапазону 

1000 

 Розроблення технологій виготовлення елементів з 
монокристалів танталату літію для акустооптичних 
пристроїв 

840 
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оголошення
Білокуракинський районний суд Луганської області

викликає в судове засідання відповідача Захарова Єв-
гена Євгеновича (91009, м. Луганськ, вул. Тарасовська,
б. 90) по цивільній справі №409/1793/16-ц за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення кредитної заборгова-
ності.

Судове засідання відбудеться 23.08.2016 р. (резервна
дата 26.08.2016 р.) об 11.00 годині в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Шевцова Єв-
гена Миколайовича (91006, м. Луганськ, кв-л Южний, б.
5а, кв. 60) по цивільній справі №409/1906/16-ц за позо-
вом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення кредитної забор-
гованості.

Судове засідання відбудеться 23.08.2016 р. (резервна
дата 26.08.2016 р.) об 11.30 годині в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Величко Любов
Олександрівну (91002, м. Луганськ, вул. 20-річчя Жов-
тня, б. 28а) по цивільній справі №409/1800/16-ц за по-
зовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення кредитної
заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23.08.2016 р. (резервна
дата 26.08.2016 р.) о 12.00 годині в залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Лясникова Ві-
талія Васильовича (91038, м. Луганськ, вул. Гоженка, б.
15) по цивільній справі №409/1738/16-ц за позовом ПАТ
«Укрсоцбанк» про стягнення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 р. (резервна
дата 25.08.2016 р.) о 10.00 годині в залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Фомічова Ва-
силя Миколайовича (92016, Луганська обл., Лутугин-
ський район, с. Білоріченський, вул. Миру, б. 14) по
цивільній справі №409/1864/16-ц за позовом ПАТ «Укр -
соцбанк» про стягнення кредитної заборгованості.

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 р. (резервна
дата 25.08.2016 р.) о 10.30 годині в залі суду за адресою:
Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача Скрипнікова
Михайла Володимировича (91002, м. Луганськ, кв-л
ЛСГІ, б. 27, кв. 69) по цивільній справі №409/681/16-ц за
позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про стягнення кредитної за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 22.08.2016 р. (резервна
дата 25.08.2016 р.) об 11.00 годині в залі суду за адре-
сою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шев-
ченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84100, м. Слов’янськ, вул. Добровольського,
буд. 2) розглядає цивільну справу за позовною за-
явою Адамович Лаури Вазгенівни до Погосової Ніни
Єфремівни, Атабекової Жанни Акопівни, Атабекова
Армена Артемійовича, Атабекової Ніни Арменівни,
Атабекової Христини Арменівни, Атабекова Артема
Арменовича, Атабекова Артура Арменовича про ви-
знання осіб такими, що втратили право користу-
вання житловим приміщенням. Відповідачі по
справі: Погосова Ніна Єфремівна, Атабекова Жанна
Акопівна, Атабеков Армен Артемійович, Атабекова
Ніна Арменівна, Атабекова Христина Арменівна, Ата-
беков Артем Арменович, Атабеков Артур Арменович,
останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, Слов’янський район, с. Маяки, вул. Тітова, бу-
динок № 55, викликаються на 18 серпня 2016 року
о 10 годині 00 хвилин до Слов’янського міськрайон-
ного суду Донецької області (Донецька область, м.
Слов’янськ, вул. Добровольського, 2), для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їхню відсут-
ність.

Суддя Хаустова Т. А.

Ліквідатор Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Виробниче підприємство
«Херсонець» (юридична адреса: 73000, м. Херсон
вул. Марії Фортус, 36, ЄДРПОУ 31048021) Ракіна Алла Ана-
толіївна, що діє на підставі постанови господарського суду
Дніпропетровської області від 06.10.15 справі №
923/1536/15 проводить конкурс з визначення організатора
аукціону з продажу цілісного майнового комплексу банк-
рута.

Для участі в конкурсі необхідно надати заяву про вико-
нання функцій організатора аукціону із зазначенням відо-
мостей про кандидатуру організатора аукціону (повне
найменування, ідентифікаційний код, організаційно-пра-
вова форма, місцезнаходження, номер телефону та інші
засоби зв’язку, а також прізвище, ім’я, по батькові та ре-
єстраційний номер облікової картки платника податків
особи, яка уповноважена представляти юридичну особу у
правовідносинах з третіми особами і має право вчиняти
дії від імені юридичної особи, у т.ч. підписувати договори),
засвідчені в установленому порядку копії установчих або
інших документів, що підтверджують право заявника на
проведення аукціону, виписку з ЄДР, професійне резюме
з переліком проведених аукціонів, для підтвердження до-
свіду у цій сфері не менше 3-х років, та технічних можли-
востей для проведення аукціону, проект договору про
проведення аукціону та пропозиції щодо суми винагороди.
Заяви на участь у конкурсі направляти на поштову адресу:
50002, м. Кривий Ріг, а/с № 143 в строк до  25.08.2016р.

Довідки за телефоном: (067)563-03-08.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справі:
219/6997/16-ц — Урсіна (Попова) Наталя Генна-

діївна (останнє місце реєстрації: 86420, Донецька
обл., м. Єнакієве, вул. Єрмішина, 38/40);

219/6994/16-ц — Легостаєва (Платошкіна) Мар-
гарита Геннадіївна (останнє місце реєстрації: 86420,
Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Комуністична,
55/163);

219/7021/16-ц — Захарченко Ірина Олексіївна
(останнє місце реєстрації: 86400, Донецька обл.,
Єнакіївська міська рада, м. Бугне (Юнокомуна-
рівськ), вул. Третьякова, 19/63);

219/6899/16-ц — Яковлева Ельміра Ісламівна (ос-
таннє місце реєстрації: 86483, Донецька обл., Єна-
кіївська міська рада, м. Вуглегірськ, вул. Дружби,
17/60);

219/4719/16-ц — Давиденко Олена Валеріївна
(останнє місце реєстрації: 84500, Донецька обл., м.
Бахмут, вул. Оборони, 32/14);

219/4287/16-ц — Кривошеєв Олександр Мико-
лайович (останнє місце реєстрації: 84500, Донецька
обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна, 81/42);

219/4720/16-ц — Степченко Наталя Олексан-
дрівна (останнє місце реєстрації: 84500, Донецька
обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, 7/44);

219/2468/16-ц — Нестерова Лідія Іванівна (ос-
таннє місце реєстрації: 84500, Донецька обл., 
м. Бахмут, вул. Чайковського, 7/44);

219/4541/16-ц — Ванярха Любов Володимирівна
(останнє місце реєстрації: 84511, Донецька обл., 
м. Часів Яр, вул. Південна, 9/2);

219/4143/16-ц — Вакульчик Ігор Леонідович (ос-
таннє місце реєстрації: 84500, Донецька обл.,м. Бах-
мут, вул. Оборони, 33/16);

219/3300/16-ц — Биков Володимир Анатолійович
(останнє місце реєстрації: 84500, Донецька обл.,
м. Бахмут, б-р Металургів, 2/30);

219/4402/16-ц — Шова Олег Костянтинович (ос-
таннє місце реєстрації: 84500, Донецька обл., 
м. Часів Яр, вул. І. Кобзона, 9/18); 

219/4744/16-ц — Волкова Наталя Анатоліївна (ос-
таннє місце реєстрації: 84500, Донецька обл., Бах-
мутський р-н, смт Новолуганське, кв-л Дружби,
26/40), викликаються на 05.09.2016 року о 13.00 го-
дині до суду, каб. 204, для участі в розгляді справи
по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачі повинні повідомити суд про причину не-
явки, інакше справи будуть розглянуті за їхньої від-
сутності.

Суддя Медінцева Н. М.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Кулікова Петра Анатолійовича, 14.06.1975 року на-
родження, як відповідача в судове засідання для розгляду
цивільної справи ЄУ№ 420/1075/16-ц (провадження
№2/420/566/16) за позовом Кулікової Альони Андріївни до
Кулікова Петра Анатолійовича, про стягнення аліментів на
утримання дитини, яке відбудеться 18 серпня 2016 року о
09 годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання –
22 серпня 2016 року о 09 годині 00 хвилин) в приміщенні
Новопсковського районного суду за адресою: Луганська
область, смт. Новопсков, вул. Українська, 28.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В.В.Заботін

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає позивача Носко Олександра Олександровича та від-
повідача Носко Альону Олександрівну, в судове засідання
для розгляду цивільної справи ЄУ№420/201/16-ц (провад-
ження №2/420/300/16) за позовом Носко Олександра
Олександровича до Носко Альони Олександрівни, про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 18 серпня 2016 року о 09
годині 30 хвилин (резервна дата судового засідання 22
серпня 2016 року о 16 годині 30 хвилин) в приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт. Новопсков, вул. Українська, 28.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без Вашої участі.

Суддя В.В.Заботін

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Остроківського Олексія Миколайовича, 19.10.1984 року
народження, як відповідача в судове засідання для розгляду
цивільної справи ЄУ№ 420/1069/16-ц (провадження
№2/420/560/16) за позовом Демідович Євгенії Олександрівни
до Остроківського Олексія Миколайовича, про надання до-
зволу на тимчасовий виїзд за кордон неповнолітньої дитини
без згоди батька, яке відбудеться 16 серпня 2016 року о 09
годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання – 19 сер-
пня 2016 року о 09 годині 00 хвилин) в приміщенні Новоп-
сковського районного суду за адресою: Луганська область,
смт. Новопсков, вул. Українська, 28.

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

Суддя В.В.Заботін

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає Соколову Вікторію Олександрівну, 30.12.1987 року
народження, як відповідача в судове засідання для роз-
гляду цивільної справи ЄУ№ 420/1070/16-ц (провадження
№2/420/561/16) за позовом Соколова Олександра Олек-
сандровича до Соколової Вікторії Олександрівни, про ро-
зірвання шлюбу, яке відбудеться 18 серпня 2016 року о 08
годині 30 хвилин (резервна дата судового засідання – 22
серпня 2016 року о 08 годині 30 хвилин) в приміщенні Но-
вопсковського районного суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт. Новопсков, вул. Українська, 28.

У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгля-
датиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК Ук-
раїни.

Суддя В.В.Заботін

Новопсковський районний суд Луганської області викли-
кає Kраснолуцьку міську раду як відповідача в судове засі-
дання для розгляду цивільної справи 
ЄУ№ 420/1013/16-ц (провадження № 2/420/546/16) за позо-
вом Лобанова Володимира Панасовича до Краснолуцької
міської ради Луганської області, про визначення додатко-
вого строку для прийняття спадщини, яке відбудеться 17
серпня 2016 року о 09 годині 00 хвилин (резервна дата су-
дового засідання 22 серпня 2016 року о 10 годині 00 хвилин)
в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою:
Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, 28.

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

Cуддя В. В. Заботін

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м.Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає Кісі-
льову Тетяну Вікторівну, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/7079/15-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства
«Дельта Банк» до Кісільової Тетяни Вікторівни про
стягнення заборгованості на 18 серпня 2016 року о
14 годині 30 хвилин.

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

Суддя В.О.Половинка

Сватівський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область,
м.Сватове, пл.50-річчя Перемоги, 34, викликає По-
дорогу Альбіну В’ячеславівну, як відповідача в су-
дове засідання по цивільній справі № 426/2578/16-ц
за позовом Подорога Сергія Олександровича до По-
дороги Альбіни В’ячеславівни про розірвання
шлюбу, що відбудеться 18 серпня 2016 року о 15-00
год.

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

Суддя В.О.Половинка

Старобільський районний суд Луганської області
повідомляє, що 21 червня 2016 року розглянута ци-
вільна справа за позовом Руссол Ольги Вікторівни
до Руссол Євгена Миколайовича про стягнення алі-
ментів на неповнолітню дитину, справа 431/2173/16-
ц, провадження 2/431/676/16р.

Відповідачу роз’яснюються вимоги ст.228 ЦПК Ук-
раїни: заочне рішення може бути переглянуте судом,
що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.
Заява про перегляд заочного рішення може бути по-
дана протягом десяти днів з дня отримання копії рі-
шення суду.

Cуддя О. В. Ткач 

Васильківський міськрайонний суд Київської області ви-
кликає Задорожну Людмилу Миколаївну в судове засі-
дання як відповідачку в справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Укрсоцбанк» до Задорожної
Людмили Миколаївни про стягнення заборгованості за до-
говором кредиту, яке призначено на 25.08.2016 року о 09
год. 30 хв. і відбудеться за адресою: Київська область, м.
Васильків, вул. Шевченка, 8, кім. 313.

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

поважних причин, воно буде проведено у вашу відсутність,
а відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України з опублікуванням
оголошення про виклик, відповідачка вважається повідом-
леною про час і місце розгляду справи.

Суддя Л. М. Кравченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Мєдвєдєва Олексія Во-
лодимировича про стягнення суми боргу за кредитним до-
говором.

Відповідач по справі Мєдвєдєв Олексій Володимирович
(мешкає за адресою: 86429, Донецька область, м. Єна-
кієве, вул. Урицького, 13/1) викликається на 15.08.2016 р.
о 12.00 год. до суду в кабінет № 210, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Благушина Миколи Ана-
толійовича про стягнення суми боргу за кредитним дого-
вором.

Відповідач по справі Благушин Микола Анатолійович
(мешкає за адресою: 86490, Донецька область, м. Єна-
кієве, с. Ольховатка, вул. Піонерська, 4/5) викликається на
15.08.2016 р. о 12.10 год. до суду в кабінет № 210, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Полтавець Н. З.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідачку по справі №
409/1790/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Купіної
Валентини Іванівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 03.10.2016 року о 08.00
год. (резервна дата на 10.10.2016 року о 08.00 год.) у
залі суду за адресою: Луганська область, смт Білокура-
кине, пл. Шевченка, 2. Викликається відповідачка Купіна
Валентина Іванівна, адреса: Луганська область, м. Луту-
гине, вул. Свердлова, буд. 54.

У випадку неявки відповідачки справу буде розгля-
нуто за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Білокуракинський районний суд Луганської області
викликає в судове засідання відповідача по справі 
№ 409/1792/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Па-
влік Ігоря Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 03.10.2016 року о
08.30 год. (резервна дата на 10.10.2016 року о 08.30
год.) у залі суду за адресою: Луганська область, смт Бі-
локуракине, пл. Шевченка, 2. Викликається відповідач
Павлік Ігор Анатолійович, адреса: Луганська область,
м. Олександрівськ, вул. Октябрська, буд. 61.

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

Суддя Полєно В. С.

Білокуракинський районний суд Луганської області ви-
кликає в судове засідання відповідачку по справі №
409/1799/16-ц за позовом Шаповаленка Геннадія Борисо-
вича до Шаповаленко Лідії Павлівни про розірвання
шлюбу.

Судове засідання відбудеться 03.10.2016 року о 09.30
год. (резервна дата на 10.10.2016 року о 09.30 год.) у залі
суду за адресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл.
Шевченка, 2. Викликається відповідачка Шаповаленко
Лідія Павлівна, адреса: Луганська область, м. Луганськ, кв.
Героїв Сталінграда, буд. 8, кв. 41.

У випадку неявки відповідачки справу буде розглянуто
за її відсутності за наявними доказами.

Суддя Полєно В. С.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
розглядає цивільну справу за позовом Михайлової Ольги
Олександрівни до Михайлова Ігоря Олександровича про
дозвіл на виїзд дитини за межі України.

Відповідач Михайлов Ігор Олександрович викликається
на 23 вересня 2016 року о 12.00 годині до Добропільського
міськрайонного суду (85004, м. Добропілля Донецької об-
ласті, вул. Банкова, 39а, кабінет №15), для участі в розгляді
справи у відкритому судовому засіданні.

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

Суддя Здоровиця О. В.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
викликає відповідача Сеньшунову Олену Валенти-
нівну, 06.11.1970 р.н., у судове засідання, яке при-
значене на 15.00 годину 19 вересня 2016 року, для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до Сеньшунової Олени Валентинівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором, яке
відбудеться за адресою: вул. Центральна, 26а, смт
Більмак Куйбишевського району Запорізької об-
ласті.

Суддя Мальований В. О.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Єрмакова Ігоря Євгеновича,
для участі в цивільній справі ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором,
яка відбудеться 22 серпня 2016 року о 15.00 годині
в приміщенні суду за адресою: Луганська область,
смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін, вони вважаються повідомленими 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

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської
області викликає в судове засідання Гур’єва Дмитра
Федоровича, як відповідача по цивільній справі
№274/2554/16-ц за позовом Юхимчука Василя Гри-
горовича до Гур’єва Дмитра Федоровича про ви-
знання права власності на земельну ділянку, яке
відбудеться 16 серпня 2016 року о 14.30 год. у при-
міщенні суду за адресою: 13312, Житомирська об-
ласть, м. Бердичів, вул. Житомирська, 30 а.

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

Суддя Хавронюк О. Л.

Марківський районний суд Луганської області викли-
кає відповідача Іоффе Олега Володимировича на судове
засідання для розгляду цивільної справи за позовом
Ліхно Дмитра Олеговича в особі представника Гаврик
Антона Вікторовича до Іоффе Олега Володимировича
про стягнення заборгованості за договором позики.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Марків-
ського районного суду Луганської області 02.09.2016 р.
о 10-00 год. за адресою: смт Марківка, пл. Соборна, буд.
31 Луганської області.

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

Суддя А.Е. Дідоренко

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК
Обвинувачений Борисенко Євген Анатолійович,

02.06.1978 року народження, відповідно до ст. ст.
134, 135, 323 КПК України викликається на 15 год. 00
хв. 08 вересня 2016 року до Хмельницького міськ-
районного суду (м.Хмельницький, вул. Героїв Май-
дану, 54, каб. 411, суддя Трембач О.Л., тел. 0(382)
70-27-54 для проведення судового розгляду у кримі-
нальному провадженні № 22014240000000022 за 
ч. 1 ст. 258-3 КК України. Поважні причини непри-
буття особи на виклик передбачені у ст. 138 КПК Ук-
раїни. Наслідки неприбуття на виклик передбачені у
ст. 139 КПК України.
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Василівський районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання Більську (Алєксєєву) Олену Олек-
сандрівну (останнє відоме місце проживанння: Запорізька
обл., Василівський р-н, с. Балки, вул. Східна, буд. 14) як
відповідача у цивільній справі № 311/1288/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Більської (Алєксєєвої) Олени
Олександрівни про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 13 годині 45 хвилин 19
вересня 2016 року в приміщенні Василівського районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,
м. Василівка, вул. Радянська, 2.

У разі неявки відповідача у справі буде ухвалено заочне
рішення на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Носик М.А.

Василівський районний суд Запорізької області викли-
кає у судове засідання Агаларова Бакір Агалар-Огли (ос-
таннє відоме місце проживанння: Запорізька обл.,
Василівський р-н, м. Дніпрорудне, вул. Леніна, буд.7,
кв.53) як відповідача у цивільній справі №311/564/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Агаларова Бакір Агалар-
Огли про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться о 13 годині 15 хвилин 14
вересня 2016 року в приміщенні Василівського районного
суду Запорізької області за адресою: Запорізька область,
м. Василівка, вул. Радянська, 2.

У разі неявки відповідача у справі буде ухвалено заочне
рішення на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Носик М.А.

Красноармійським міськрайонним судом Донець-
кої області здійснюється спеціальне судове провад-
ження по кримінальному провадженню за
обвинуваченням Ростовського Едуарда Станіславо-
вича, 13.08.1971 р.н., за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Обвинуваченому Ростовському Е.С. необхідно
з’явитись до зали судового засідання №9 Красноар-
мійського міськрайонного суду Донецької області за
адресою: 85302, Донецька область, м. Покровськ
(Красноармійськ), вул. Європейська, б. 22, на 09.00
год. 19.09.2016 р.

Суддя І. В. Корнєєва

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає
цивільну справу за заявою Власенко О.А., за участю заінте-
ресованих осіб: Органу опіки та піклування Слов’янської
міськради ВДРАЦС по м. Слов’янську, Власенко О.В., Джафа-
рова А.Т., про усиновлення.

Заінтересована особа: Джафаров Акіф Тофіг огли, останнє
місце реєстрації та проживання: Донецька обл., м. Лиман,
пров. Садовий, буд. 16, викликається 18 серпня 2016 року о
09 год. 00 хв. до суду, для участі у розгляді справи по суті.

Заінтересованій особі пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття необ-
хідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде
розглянута у його відсутність.

Суддя О. В. Неженцева

Вільнянським районним судом Запорізької об-
ласті викликається до суду Овсепян Каро Юраєвич
(останнє відоме місце проживання: 70023, Запо-
різька обл., Вільнянський р-н, с. Васильківське, вул.
Гагаріна, буд. 23-б) на 10 годину 20 хвилин
25.08.2016 р., для участі у розгляді справи 
№ 314/3338/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Суддя Галянчук Н. М.

Вільнянським районним судом Запорізької об-
ласті викликається до суду Голяшов Дмитро Олек-
сандрович (останнє відоме місце проживання:
70014, Запорізька обл., Вільнянський р-н, с. Дніп-
ровка, вул. 60 років ВЛКСМ, буд. 112) на 10 годину
40 хвилин 25.08.2016 р., для участі у розгляді справи
№ 314/3336/16-ц по суті за позовом ПАТ КБ «При-
ватБанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Суддя Галянчук Н. М.

Горностаївський районний суд Херсонської об-
ласті викликає Савченко Оксану Валеріївну в судове
засідання, яке відбудеться 8 вересня 2016 року о
09.00 годині, для розгляду цивільної справи 
№ 655/399/16-ц за позовом Публічного акціонерного
товариства комерційного банку «ПриватБанк» до
Савченко Оксани Валеріївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Адреса суду: Херсон-
ська область, смт Горностаївка, вул. Торгова, 10.
Явка відповідачки обов’язкова. У разі неявки відпо-
відачки в судове засідання, справа буде розглянута
за її відсутності на підставі наявних у ній доказів.

Суддя Посунько Г. А.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідача Третьяка Дмитра Миколайо-
вича для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ
КБ «Приват Банк» до Третьяка Дмитра Миколайо-
вича про стягнення заборгованості, яке відбудеться
29 серпня 2016 року о 15 годині 40 хвилин (резервна
дата судового засідання - 2 вересня 2016 року о 15
годині 20 хвилин) 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 Бондар Ю. О.

Врадіївський районний суд Миколаївської області
повідомляє відповідача Багрін Наталю Леонтіївну,
24.07.1971 року народження, що 25 серпня 2016
року о 09 годині в залі судових засідань Врадіїв-
ського районного суду Миколаївської області відбу-
деться розгляд цивільної справи № 474/491/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приват банк» до Багрін Наталі
Леонтіївни про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором.

Суддя М. І. Тихоненко

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідачку Ковальову Вікторію Сергіївну (Лу-
ганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Курчатова,
19б/110) у судове засідання з розгляду цивільної справи
№428/5223/16-ц за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційного банку «Приватбанк» м. Дніпро
до Ковальової Вікторії Сергіївни про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором, стягнення судового
збору, яке відбудеться 28.09.2016 року о 16 годині 30
хвилин у приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 19. У разі
неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Юзефович І. О.

Сквирський районний суд Київської області викликає
як третю особу: Панька Віктора Васильовича в судове
засідання по цивільній справі № 376/1303/16-ц,
2/376/717/2016 за позовом Панько Катерини Федорівни
в інтересах Фоменко (Панько) Наталі, Новікова (Панько)
Олександра Вікторовича до Сквирської міської ради Ки-
ївської області  про визнання права власності на житло,
яке відбудеться об 11.00 годині 22 серпня 2016 року в
приміщенні суду за адресою: Київська обл., м. Сквира,
пров. Громова, 7-А. У разі неявки третьої особи, справа
буде розглянута за його відсутності.

Суддя В. М. Клочко

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Черткової Н.І. знаходиться цивільна справа за по-
зовом Пучкової Ніни Олександрівни до Пучкова Олексія
Сергійовича, відділ опіки та піклування виконавчого ко-
мітету Бердянської міської ради Запорізької області про
позбавлення батьківських прав: №310/1151/16-ц.

Розгляд справи призначено на 05.10.2016 року о
15.00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: м. Бердянськ, вул. Консульська, 64,
каб. 401 Запорізької області, суддя Черткова Н.І., тел. 
3-61-94. Суд викликає як відповідача Пучкова Олексія
Сергійовича. У разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута за наявними в ній матеріалами.

Приморський районний суд Запорізької області викли-
кає в судове засідання 19 серпня 2016 року о 15.00 годині
(резервна дата 26 серпня 2016 року о 15.00 годині) за ад-
ресою: м. Приморськ, вул. Леніна, 26, зал № 2, 1-й поверх,
як відповідача Тіщенка Віктора Олексійовича по цивільній
справі № 326/950/16-ц за позовом Моторного (транспор-
тного) страхового бюро України (МТСБУ) до Тіщенка Вік-
тора Олексійовича, третя особа - Орлицький Михайло
Володимирович, про відшкодування в порядку регресу ви-
трат, пов’язаних з виплатою страхового відшкодування.

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

Суддя О. М. Чапланова

Арцизький районний суд Одеської області викликає
Маммедова Раміна Аліганбар Огли (01.11.1982 р.н., місце
реєстрації невідомо) як відповідача по цивільній справі 
№ 492/494/16-ц за позовом Висоцької-Дерменжи Наталії
Анатоліївни до Маммедова Раміна Аліганбар Огли про ви-
знання шлюбу фіктивним. Розгляд справи призначено на
14.09.2016 р. о 09 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького ра -
йонного суду Одеської області за адресою: вул. Орджоні-
кідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Крутова
О.М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38.

У разі неявки відповідача в судове засідання, або непо-
відомлення про причину неявки, справа буде розглянута у
його відсутність за наявними в ній матеріалами.

Суддя О. М. Крутова

Попільнянський районний суд Житомирської області
викликає в судове засідання як відповідача Таргон-
ського Олега Петровича, 21.09.1972 року народження,
останнє місце проживання якого: с. Жовтневе, вул. Но-
вобудова, 127 Попільнянського району Житомирської
області, по справі за позовом Кузьменко Світлани Ми-
хайлівни до Таргонського Олега Петровича про розір-
вання шлюбу, яке відбудеться о 10.00 годині 01.09.2016
року в залі суду Попільнянського районного суду: смт
Попільня, вул. Б. Хмельницького, 24 Попільнянського
району Житомирської області.

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

Суддя Сікан В. М.

Первомайський міськрайонний суд Миколаївської об-
ласті повідомляє Чернова Миколу Івановича та Чернову
Аллу Олегівну, місце перебування яких невідоме, що судо-
вий розгляд по цивільній справі, провадження 
№ 2/484/1516/16 р. за позовом Кредитної спілки «Світо-
вид» до Чернова М.І., Берідзе Т.Ш., Чернової А.О., Берідзе
А.О., Чолак Т.М. про стягнення заборгованості, відкладено
на 16.08.2016 року о 09.00 годині. На призначений час від-
повідачам слід з’явитись до суду Первомайського міськ-
районного суду Миколаївської області з паспортом.

У разі неявки відповідачів, позов, на підставі ч. 4 ст. 169
ЦПК України, буде розглянутий за їхньої відсутності на під-
ставі наявних у справі даних чи доказів (постановлене за-
очне рішення).

Суддя О. В. Мельничук

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 5 серпня 2016 року розглянуто

цивільну справу № 409/1511/16-ц за позовною за-

явою Липовецької Валентини Василівни до Луган-

ської міської ради про визнання права власності за

набувальною давністю на 1/5 частину житлової квар-

тири та винесено заочне рішення про задоволення

позову в повному обсязі.

Суддя Полєно B. C.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає як відповідача Орлова Костянтина Анатолійо-
вича, 01.09.1974 р.н. (Луганська область, м.
Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, буд. 11-А, кв. 54) у су-
дове засідання з розгляду цивільної справи за позовом
Орлової Діани Олексіївни до Орлова Костянтина Анато-
лійовича, третя особа: Орган опіки та піклування Сєвє-
родонецької міської ради, про позбавлення батьківських
прав, яке відбудеться 15.08.2016 року о 14 годині 00 хви-
лин у приміщенні суду за адресою: Луганська область,
м. Сєвєродонецьк, бульвар Дружби Народів, 19. У разі
неявки на вказане судове засідання суд розглядатиме
справу без вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя Г. Д. Скочій

Оболонський районний суд м. Києва викликає Цінца-
бадзе Олександра Карловича як відповідача по цивільній
справі №2/756/3515/16 за позовом Ігнатюка Ростислава
Васильовича до Ігнатюк Людмили Василівни, Цінцабадзе
Олександра Карловича про визнання осіб такими, що
втратили право користування житловим приміщенням,
у судове засідання на 19 вересня 2016 р. о 12.00 год.

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

У разі неявки та неповідомлення суду про причини не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута за
вашої відсутності за наявними в ній доказами відповідно
до ст. 169 ЦПК України.

Суддя О. М. Луценко

Чуднівський районний суд Житомирської області ви-
кликає як відповідачів: Бей Наталю Леонтіївну та Ониш-
кіна Юрія Михайловича у цивільній справі
№294/303/16-ц за позовом Кредитної спілки «Оберіг» до
Бей Наталі Леонтіївни та Онишкіна Юрія Михайловича
про солідарне стягнення заборгованості за договором
споживчого кредиту, в судове засідання, яке відбудеться
6 вересня 2016 року о 14.00 год. у приміщенні Чуднів-
ського районного суду Житомирської області (Жито-
мирська область, м. Чуднів, вул. Соборна, 3).

У разі неявки без поважних причин у судове засідання
або неповідомлення про причини неявки, справу буде
розглянуто за  відсутності відповідачів.

Суддя Лесько М. О.

Повістка про виклик підозрюваних при здійсненні
судового засідання в порядку спеціального судового

провадження.
Обвинувачений Фомінов Олексій Олексійович, 20.07.1970

року народження, зареєстрований за адресою: м. Одеса,
пров. Економічний, 3, кв. 54, та обвинувачений Культа Ста-
ніслав Олегович, 27.01.1989 року народження, зареєстрова-
ний за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 1,
корпус В, кв. 32, відповідно до вимог 297-5, 323 КПК України
викликаються в судове засідання, що відбудеться 23 серпня
2016 року о 10 годині 00 хвилин у залі судових засідань
№130 Приморського районного суду м. Одеси за адресою:
м. Одеса, вул. Балківська, 33, для участі в судовому засіданні
як обвинувачені.

Суддя Попревич В. М.

У провадженні Малиновського районного суду м.
Одеси в судді Морозової І.В. перебуває кримінальне про-
вадження за обвинуваченням Гурського Артема Петро-
вича. Малиновським районним судом здійснюється
виклик обвинуваченого Гурського Артема Петровича для
участі в судових засіданнях по кримінальному провад-
женню № 521/17665/15-к, 1-кп/521/54/16 за ст. 368 ч. 3
КК України, які відбудуться 19.08.2016 року о 14.00 го-
дині, 02.09.2016 року о 10.00 годині, 09.09.2016 року о
16.00 годині, 12.09.2016 року о 10.00 годині в залі судо-
вих засідань Малиновського районного суду м. Одеси за
адресою: м. Одеса, вул. Василя Стуса, 1-А.

Суддя І. В. Морозова

Згідно з наказом Міністерства оборони України
від 25.05.2015 року № 236 припиняється діяльність
юридичної особи - «ДЕРЖАВНОГО ПРОМИСЛОВО-
ВИРОБНИЧОГО ПІДПРИЄМСТВА», код ЄДРПОУ
30197677, юридична адреса: 07300, Київська об-
ласть, м. Вишгород, вул. Київська, 10.

Заяви кредиторів приймаються ліквідаційною ко-
місією підприємства протягом 2-х місяців з дати
опублікування оголошення за адресою: 04119, 
м. Київ, вул. Дегтярівська, 13/24, оф. 305. Контакти:
тел./факс: (044) 483-31-83, моб.тел. (067) 403-81-
64.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє,
що 27 вересня 2016 року о 10.00 год. у приміщенні
суду за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 21, каб. 31,
відбудеться розгляд справи за позовом Бобильова
Федора Анатолійовича до Бойчук Людмили Іванівни
про стягнення коштів.

У судове засідання викликається відповідачка
Бойчук Людмила Іванівна: 96100, АРК, м. Джанкой,
вул. Леніна, 7, кв. 61.

Суддя М. О. Шаховніна

Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська викликає у від-
крите судове засідання як відповідачів на 10.30 годину 29 вересня
2016 року по справі за позовом Федоренка Радислава Володимиро-
вича до Федоренка Валерія Володимировича, Ткаченко Тетяни Пет-
рівни, останнє місце проживання чи мешкання: м. Дніпродзержинськ,
вул. Кармелюка, буд. 10, кв. 8, Федоренко Інни Тихонівни, останнє
місце проживання чи мешкання: м. Дніпродзержинськ, вул. Енерге-
тиків, буд. 30, кв. 12, про витребування нерухомого майна з чужого
незаконного володіння, скасування запису про проведену державну
реєстрацію прав, визнання права власності на нерухоме майно та від-
шкодування завданих збитків. Відкрите судове засідання по цивільній
справі відбудеться під головуванням судді Лобарчук О.О. в приміщенні
суду за адресою: м. Дніпродзержинськ, вул. Петровського, 166, 2 по-
верх, кабінет №1. На підставі ч. 9 ст. 74 ЦПК України після опубліку-
вання оголошення в пресі, відповідачі: Федоренко В.В., Ткаченко Т.П.,
Федоренко І.Т. вважаються повідомленими про час і місце розгляду
справи. У разі неявки справу буде розглянуто за їхньої відсутності.

Голосіївський районний суд м. Києва викликає
відповідача Кайгородова Ярослава Євгеновича,
місце реєстрації - м. Київ, вул. Велика Васильківська,
114, кв. 323, у судове засідання, що призначено на
18 серпня 2016 року о 13 годині 45 хвилин у цивіль-
ній справі № 752/4405/16-ц, провадження по справі
2/752/3028/16 за позовом Брєніної Анастасії Сергі-
ївни до Кайгородова Ярослава Євгеновича про ро-
зірвання шлюбу.

Адреса суду: м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-а, кабі-
нет №26.

Суддя О. В. Мирошниченко

Красноармійський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20) роз-
глядає цивільну справу за позовом ПрАТ «Страхова
компанія «Українська страхова група» про відшкоду-
вання шкоди, завданої внаслідок дорожньо-транспор-
тної пригоди.

Відповідач Самокіш Юрій Михайлович викликається
на 30 серпня 2016 року о 15.00 год. до суду, каб. № 7,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова С. М.

Приморський районний суд м. Одеси викликає в су-
дове засідання відповідача Пиниса Владислава Анатолі-
йовича по справі № 522/9588/16-ц за позовом Федіної
Л.П., Федіна В.М. до Кучерявої О.А., Косолапова В.Д.,
Пиниса В.А. про визнання договору купівлі-продажу
квартири дійсним. Судове засідання відбудеться
06.09.2016 р. о 14.50 год. у Приморському районному
суді м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33,
каб. 224. У разі неявки вказаного відповідача, справа
буде розглядатися у його відсутність за наявними в ній
доказами. Суд роз’яснює Пинису В.А. про його обов’язок
повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Ільченко Н. А.

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

Відповідачка Чепіга Олена Василівна викликається на
10 вересня 2016 року о 09.00 год. до суду, каб № 7, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова C. M.

Біловодський районний суд Луганської області
викликає як відповідачку Козакову Тетяну Микола-
ївну, для участі в цивільній справі за позовом Коза-
кова Олександра Миколайовича про розірвання
шлюбу, яка відбудеться 17 серпня 2016 року о 09.30
годині в приміщенні суду за адресою: Луганська об-
ласть, смт Біловодськ, вул. Луганська, 30.

З дня опублікування оголошення про виклик сто-
рін вони вважаються повідомленими 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

Цюрупинський районний суд Херсонської області ви-
кликає відповідачів: Балябіну Лідію Анатоліївну, Балябіна
Олександра Андрійовича, Огай Євгенію Олександрівну, Де-
ревенського Віктора Івановича на 20.09.2016 року об 11.00
год. у справі за позовом КС «Громада» до Балябіної Лідії
Анатоліївни, Балябіна Олександра Андрійовича, Огай Єв-
генії Олександрівни, Деревенського Віктора Івановича про
стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Цюрупин-
ського районного суду Херсонської області за адресою:
вул. Поштова, 48, м. Цюрупинськ.

У разі неявки в судове засідання відповідачів, справу
буде розглянуто за їхньої відсутності за наявними в ній до-
казами.

Суддя С. П. Савчак

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за позо-
вом Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості: №310/5183/16-ц до Шо-
хіна Володимира Аркадійовича.

Розгляд справи призначено на 29.08.2016 року о 08
год. 15 хв. у приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, каб. 502, суддя Петягін В.В., тел. 3-63-
75.

Суд викликає як відповідача Шохіна Володимира Ар-
кадійовича.

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

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 13 СЕРПНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +8 +13    +17 +22
Житомирська +8 +13    +21 +26
Чернігівська +8 +13    +17 +22
Сумська +8 +13    +15 +20
Закарпатська +7 +12    +21 +26
Рівненська +7 +12    +21 +26
Львівська +7 +12    +21 +26
Івано-Франківська +7 +12    +21 +26
Волинська +7 +12    +21 +26
Хмельницька +7 +12    +21 +26
Чернівецька +7 +12    +21 +26
Тернопільська +7 +12    +21 +26
Вінницька +8 +13    +19 +24

Oбласть Нiч          День
Черкаська +8   +13   +19  +24
Кіровоградська +8   +13   +19  +24
Полтавська +8   +13   +19  +24
Дніпропетровська +8   +13   +21  +26
Одеська +14   +19   +21  +26
Миколаївська +14   +19   +21  +26
Херсонська +14   +19   +23  +28
Запорізька +14   +19   +23  +28
Харківська +15   +20   +19  +24
Донецька +15   +20   +25  +30
Луганська +15   +20   +25  +30
Крим +15   +20   +21  +26
Київ +11   +13   +20  +22

Василь БЕДЗІР,  
«Урядовий кур’єр»

Вісім казанів по сорок літ-
рів — стільки найсмач-

ніших голубців приготували
господині, які брали участь
у гастрономічному святі в
селищі Великий Бичків на
Рахівщині. На їх виготов-
лення пішло сімдесят п’ять
кілограмів рису й 40 кіло -
грамів м’яса. Ще у двох ве-
ликих казанах голубці готу-
вали просто під час фести-
валю на відкритому вогні,
тож могли частувати ними
всіх гостей.

Традиційний для гірсько-
го селища Фестиваль голуб-
ців не проводили останні
три роки, і ось тепер, відро-
дивши його, організатори
влучили в «десятку». У Ве-
ликому Бичкові майже де-
сять тисяч жителів, у гості
до них приїхали ще сотні, і
всіх їх треба було нагодува-
ти. Туристи захоплено сма-
кували  голубцями з вино -
градних та бурякових лис-
тків, овочевими,  з грибами,
із квашеною капустою, зі
шкварками, пісними, ліни-
вими, з перловкою і куку-
рудзяним борошном, лок-
шиною, томатами, солодким
перцем. М’ясо використову-
ють різне: курятину, свини-
ну, телятину, баранину.
Цього разу накрутили го-
лубців навіть зі страусиним
м’ясом. А загалом усіх видів
було аж 36!

Особливо здивували го-
лубці завбільшки з мізинчик
— до 3 сантиметрів. «Їх
можна одразу ковтати. І в
кого з господинь найменші
голубці, та вважається най-
кращою, — сказав голова се-
лищної ради Йосип Божук.
— Підготували це масштаб-
не свято спільними зусилля-
ми десятки земляків, і через
це його успіх ділимо на всіх».

Дегустації супроводжува-
лися виступами народних
музик, демонстрацією виро-
бів декоративно-вжиткового
мистецтва, які виготовили
місцеві майстри. На трибу-
нах стадіону вболівальників
зібрав матч юних футболіс-
тів у межах турніру імені
Івана Яремчука — футбо-
ліста родом з Великого Бич-
кова, екс-гравця київського
«Динамо» його золотих часів.
А зі сцени до вечора лунали
пісні у виконанні учасників
професійних і самодіяльних
артистів, які з’їхалися з різ-
них куточків області.

— Колоритними закар-
патськими фестивалями ми
приваблюємо в край турис-
тів, — зазначив голова обл -
держадміністрації Геннадій
Москаль. — З початком се-
зону на Закарпатті щовихід-
них відбуваються різнома-
нітні народні гуляння, які
відвідують багато гостей.
Цьогоріч кількість туристів
у краї за Карпатами збіль-
шилася в різних районах від
трьох до десяти разів. 

Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»

Приблизно 30 раритетів виявили у
скіфському кургані некрополя

Скоробір на найбільшому в Європі
Більському городищі, що в Котелев-
ському районі. Їхній вік за оцінками
спеціалістів — майже 2700 років. Ця
знахідка найбільша за всю історію роз-
копок стародавньої фортеці. Про це по-
відомив директор комунальної устано-
ви «Історико-культурний заповідник
«Більськ» Пол тавської обласної ради
Ігор Корост. 

За його словами, здійснити таке від-
криття пощастило науковцям Музею
археології та етнографії Слобідської
України при Харківському національ-
ному університеті імені В. Н. Каразіна
спільно з експедицією заповідника
«Більськ». Серед знайдених речей, які
датують VІІ століттям до нової ери, —
багато місцевої ліпної кераміки, зокре-
ма вцілілі миски, кухоль, а також улам-
ки різноманітного посуду. З інших зна-
хідок — бронзове вістря стріли пело-
поннеського типу з шипом. 

Спеціалісти сходяться на думці, що
поховання, в якому виявили раритети,
належало шляхетній жінці. Про це свід-
чить весь супутній інвентар. Зокрема бу-
ло знайдено золоті бляшки у формі квіт-
ки, схожої на ромашку, і частина золотої
підвіски у вигляді крапельки, які наши-
вали на одяг як прикраси. Археологи ви-
копали також великі бронзові бляшки
завбільшки із сірникову коробку із зоб-
раженнями тварин.

Усі цьогорічні дорогоцінні знахідки пе-
редали науковцям харківського  універ-
ситету для опрацювання. Їх там відрес-
таврують, потім передадуть на постійне
зберігання у фонди заповідника
«Більськ». 

У курганах Більського городища й
раніше знаходили скіфські вироби

із золота. 2001 року полтавські
науковці з Центру охорони та
дослідження пам’яток археоло-

гії Ірина Кулатова та Олександр
Супруненко знайшли в тамтешньо-

му могильнику золотий перстень-печат-
ку із зображенням грецького бога вина
Діоніса на колісниці. Його експонують у
Полтавському краєзнавчому музеї.

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Найкращі голубці — 
з мізинчик
СМАЧНО. На гастрономічному фестивалі  у Великому Бичкові
закарпатці наготували 36 видів улюбленої страви

Не клієнт, 
а гість

Микола ШОТ, 
«Урядовий кур’єр»

СЕРВІС. Нещодавно Тернопіль уперше приймав «Форум гостин-
ності», на який з усієї  країни  з’їхалися фахівці готельного бізнесу, ту-
ристичної індустрії, ресторатори, виробники та постачальники про-
дукції. 

Раніше він відбувався у Києві, Львові, Одесі, Трускавці та ще в не
окупованій російським агресором Ялті. Організатор  заходу Тетяна
Чор мовить, що впродовж трьох днів навчають учасників «правильних
стратегій» у ресторанному
та готельному бізнесі,  роз-
повідають, як будувати мар-
кетингові концепції, загос-
трюють увагу навіть на пси-
хологічних аспектах, інакше
кажучи, пропонують цикл
тих знань і навичок, які кон-
че знадобляться у сервісній
сфері. До того ж такий фо-
рум — потужний нетворкінг,
що дає змогу його учасникам познайомитися,  створити мережу тіс-
них зв’язків. 

Майже двадцять спікерів приїхали з усієї країни, серед яких влас-
ники відомих концептуальних закладів — готелів і ресторанів, ефек-
тивні профільні фахівці з продажу, просування організації готельного
та ресторанного господарств, з фінансів.

Серед них і Олена Бортник, яка 35 років працює в готельній царині.
Розмовляючи з нею, чув лише слова «наші гості», а не клієнти. Отже,
змінилося ставлення персоналу до своєї праці, до відвідувачів. Пані
Олена твердить, що допомогти занести приїжджому валізу до номера
може будь-хто, чи й навіть   директор, якщо цієї миті немає відповід-
ного працівника. Бо ж головне в усьому — увага до гостя. 

Проте є в роботі персоналу аксіома, яку не  змінить жоден час, бо
йдеться про звичне: чистоту, лад у закладі. Певна річ, поняття «чис-
тота» і «ввічливість» мають бути  прикметними й для ресторанів. І звіс-
но, смачно приготовлені страви. Тернопільський ресторатор Ігор Парій
упевнений, що про хороший рівень  закладу йдеться тоді, коли тут ви-
користовують  продукти, вирощені в краї  і чи не цілковито перероб-
лені на власній кухні. Тож пан Ігор не закуповує для своїх ресторанів
«Рандеву» та «На майдані», що в обласному центрі, напівфабрикати. 

Як, зрештою, готують на Тернопіллі, учасники «Форуму гостиннос-
ті» змогли пересвідчитися самі. Адже програма заходу передбачала
роботу в тернопільських ресторанах «Бункермуз», «Старий млин», у
Центрі  вільного часу «Панорама» в місті Кременець. 

Підвіски зі щирого золота
РОЗКОПКИ. На Полтавщині археологи знайшли  
скіфські цінності

Є в роботі персоналу
аксіома, яку не змінить
жоден час, бо йдеться
про звичне: чистоту і
лад у закладі.

Бичківські жителі вкотре дивували різноманітністю
голубців
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Уламки стародавнього
посуду трапляються на городищі
мало не на кожному кроці, а ось
грецький перстень-печатка
унікальний
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