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ЦИФРА ДНЯ

Прозорість тарифів 
і розрахунків 

АКТУАЛЬНО. Кабінет Міністрів створив сайт, де зібрано інформа-
цію про розрахунок тарифів, а також можливих комунальних субсидій.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. 

«Сьогодні запрацював http://teplo.gov.ua/ — сайт, який дає відповіді
на найпоширеніші в суспільстві запитання. Чому зросли тарифи? Як
формується ціна на газ? Навіщо потрібні субсидії? Як зменшити ко-
мунальні платежі? — написав Прем’єр. — Наголошую: ніхто не зали-
шиться один на один з новими рахунками на газ, тепло, воду й світло.
Кожен, хто потребує допомоги у сплаті житлово-комунальних послуг,
її отримає. Уряд подбав, щоб перехід на нові справедливі тарифи на
житлово-комунальні послуги був менш відчутним для більшості укра-
їнців». На сайті є калькулятор комунальних платежів і субсидій, пові-
домляє УНІАН. «Введіть дані своєї квартири і тарифи свого міста і
дізнайтеся, скільки під час оформлення субсидії становитимуть ваші
комунальні витрати, а скільки за вас заплатить держава. Все просто
і прозоро», — резюмував Прем’єр.

ЦИТАТА ДНЯ

ДЖОН КІРБІ: «Тактика
утримання дисидентів 

у психіатричних
палатах викликає

глибоку тривогу. Ми
приєднуємося до

міжнародної спільноти
в заклику до російського

уряду щодо негайного
звільнення Ільмі Умерова».

речник Держдепартаменту сШа про стурбованість
долею заступника голови меджлісу
кримськотатарського народу

77,9 млрд грн
становили надходження до місцевих

бюджетів протягом січня-липня
поточного року
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Закон України 
«Про судоустрій і статус
суддів»4

гостра тема

Чому щебеневі заводи
працюють лише на третину
потужностей?

Митне питання:
ризик ускладнення
контролю

РЕФОРМА. У це може вилитися створення ще одного органу 
для боротьби з контрабандою та корупцією 
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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»

ТРИВАЄ 
ПЕРЕДПЛАТА 

ГАЗЕТИ 
«УРЯДОВИЙ 

КУР’ЄР» 
НА 2016 РІК

ПЕРЕДПЛАТУ
ПРИЙМАЮТЬ

УСІ
ВІДДІЛЕННЯ

ЗВ’ЯЗКУ
УКРПОШТИ
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Тернівський міський суд Дніпропетровської області викликає до суду як від-
повідача Регеду Олексія Сергійовича (був зареєстрований: Дніпропетровська об-
ласть, м. Тернівка, вул. С.Маркова, буд. 4, кв. 13) у цивільній справі №
194/554/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Регеди Олексія Сергійовича про стягнення заборгованості. Су-
дове засідання відбудеться 29 вересня 2016 року об 11 годині 00 хвилин у при-
міщенні Тернівського міського суду Дніпропетровської області за адресою: м.
Тернівка, вул. Лермонтова, 15-а.

Тернівський міський суд Дніпропетровської області пропонує Регеді Олексію
Сергійовичу надати письмові пояснення, заперечення та всі наявні у нього докази
у зазначеній справі. У разі неявки в судове засідання відповідача справа буде
розглянута за його відсутності за наявними в ній доказами. Також суд роз’яснює
відповідачеві, що у разі неможливості бути присутнім на судовому засіданні він
зобов’язаний повідомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя І.П. Пономаренко

«ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ЗДОРОВО» (03680, м. Київ, вул. Казимира Малевича, б. 86-Н, код
ЄДРПОУ 33637321) повідомляє про визнання втраченими бланків договорів ОСЦПВВНТЗ:
АЕ/7045022 — 1 шт., АЕ/7045024 — 1 шт., АЕ/7045032 — 1 шт., АЕ/7058946 — 1 шт.,
АЕ/8387132 — 1 шт., АЕ/8387138 — 1 шт., AE/8387141 — 1 шт., AE/8387142 — 1 шт.,
AE/8387143 — 1 шт., AE/8387774 — 1 шт., AE/8387778 — 1 шт., AE/8387779 — 1 шт.,
AE/8387780 — 1 шт., AE/8387783 — 1 шт., AE/8387786 — 1 шт., AE/8387787 — 1 шт.,
AE/8387788 — 1 шт., AE/8387796 — 1 шт., AE/8405543 — 1 шт., AE/8405544 — 1 шт.,
AE/8406974 — 1 шт., AE/8406976 — 1 шт., АЕ/8423242 — 1 шт., AE/8423243 — 1 шт.,
AE/8423245 — 1 шт., АЕ/8423991 — 1 шт., АЕ/8423992 — 1 шт., АЕ/8423993 — 1 шт.,
АЕ/8423994 — 1 шт., АЕ/8423995 — 1 шт., АЕ/8423997 — 1 шт., АЕ/8423998 — 1 шт.,
AE/8424000 — 1 шт., АЕ/8761722 — 1 шт., АЕ/8761723 — 1 шт., AE/8761726 — 1 шт.,
AE/8761730 — 1 шт., AE/8761731 — 1 шт., AE/8761732 — 1 шт., AE/8761733 — 1 шт.,
AE/8761735 — 1 шт., AE/8761736 — 1 шт., AE/8761737 — 1 шт., AE/8909507 — 1 шт.,
AE/8909508 — 1 шт., AE/8909512 — 1 шт., AE/8909516 — 1 шт., AE/8909519 — 1 шт.,
AE/8909520 — 1 шт., AE/8909521 — 1 шт.

Голова Правління ПрАТ «СК «ЗДОРОВО» Р. А. Дунаєвський

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна

АТ «Дельта Банк» на електронному торговельному майданчику
ТОВАРНА БІРЖА «КИЇВСЬКА АГРОПРОМИСЛОВА БІРЖА»

Номер № № 215315, 215317, 215320, 215323, 
215325, 215327, 215330, 215332, 215334,
215337

Коротка назва лоту: основні засоби
Місце проведення аукціону: https://kapb.in.ua/
Дата проведення аукціону: 04 жовтня 2016 року
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 12 год. 00 хв
Детальна інформація по лоту:
(параметри, забезпечення, початкова 
ціна, правила участі в аукціоні):  http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquidation/

118-delta/5682-04102016-13

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 15.08.2016 року розглянуто

цивільну справу №409/1812/16-ц за позовною за-

явою Клочкової Світлани Євгенівни до Лутугинської

міської ради про визнання права власності в порядку

спадкування та винесено заочне рішення про задо-

волення позову.

Суддя Третяк О.Г.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 18.08.2016 року розглянуто ци-

вільну справу №409/1775/16-ц за позовною заявою

Башкатової Марини Вікторівни до Башкатова Олек-

сандра Володимировича (91000, м. Луганськ, кв.

Стєпной, б.7, кв.43) про розірвання шлюбу та вине-

сено заочне рішення про задоволення позову.

Суддя Третяк О.Г.

В провадженні Приморського районного суду м. Одеси
знаходиться цивільна справа №522/12733/16ц за позовом
Куімової Олени Сергіївни до Куімова Ігоря Миколайовича про
розірвання шлюбу.

Приморський районний суд м. Одеси викликає відповідача
Куімова Ігоря Миколайовича у судове засідання, яке відбу-
деться 20.09.2016 року о 09 год. 30 хвилин у приміщенні При-
морського районного суду за адресою: 
м. Одеса, вул. Балківська, 33 (зал судових засідань № 208).

У разі Вашої неявки у судове засідання, наступне судове
засідання відбудеться 29.09.2016 року о 10 год. 00 хвилин
або справа може бути розглянута у Вашу відсутність.

Суддя Бойчук А. Ю.

Любомльський районний суд Волинської області
(44300, Волинська обл., м. Любомль, вул. Ярослава Муд-
рого, 3) викликає Лукашук Галину Андріївну, 29.07.1981
року народження, Гулевича Юрія Володимировича,
25.09.1973 року народження, як відповідачів у цивільній
справі № 163/1670/16-ц за позовом Любомльської райдер-
жадміністрації в інтересах Гулевича Олега Юрійовича про
позбавлення батьківських прав.

Попереднє судове засідання відбудеться 05.09.2016
року о 10.00 год. у приміщенні Любомльського районного
суду. Відповідачам пропонується надати заперечення
проти позову та докази. У разі неявки відповідачів справа
розглядатиметься у їхню відсутність за наявними в ній ма-
теріалами.

Суддя Войтюк Л. М.
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 535
Київ

Деякі питання Українського державного
конструкторсько-технологічного інституту

транспорту АПК
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Віднести частину будівлі (літер А) загальною площею 4472,41 кв.

метра та будівлі (літер Б, В) (реєстраційний номер 277527426101) по вул.
Незалежності, 46, у м. Івано-Франківську до сфери управління Держав-
ної судової адміністрації.

2. У додатку 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня
2015 р. № 271 «Про проведення прозорої та конкурентної приватизації
у 2015—2016 роках» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 38, ст. 1149,
№ 82, ст. 2723, № 92, ст. 3136; 2016 р., № 1, ст. 7) виключити таку пози-
цію:

«00861529   Український державний конструкторсько-технологічний
інститут транспорту АПК».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 серпня 2016 р. № 558
Київ

Про внесення змін до Порядку державної 
реєстрації (перереєстрації) лікарських 

засобів
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. №
376 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 22, ст. 1196; 2007 р., № 22, ст. 865; 2008
р., № 31, ст. 982; 2011 р., № 88, ст. 3208; 2012 р., № 60, ст. 2421; 2015 р., № 24, ст.
671, № 67, ст. 2210; 2016 р., № 35, ст. 1359), зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2016 р. № 558

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку державної реєстрації (перереєстрації) 

лікарських засобів
1. У пункті 2:
1) абзац третій викласти в такій редакції:
«Державна реєстрація лікарського засобу, який зареєстрований компетентним

органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, за цен-
тралізованою процедурою компетентним органом Європейського Союзу для за-
стосування на території таких країн чи держав — членів Європейського Союзу,
здійснюється на підставі заяви та висновку Центру, складеного за результатами
проведення у визначеному МОЗ порядку розгляду доданих до заяви матеріалів.».

2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Інформація про подані заяви про державну реєстрацію, стан розгляду доку-

ментів та прийняті за його результатами рішення безоплатно оприлюднюється на
веб-сайті Центру.».

2. Абзаци десятий і одинадцятий пункту 3 виключити.
3. У пункті 34:
1) абзац перший викласти в такій редакції:
«34. До заяви про державну реєстрацію лікарського засобу, який зареєстрова-

ний компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Ав-
стралії, Канади, за централізованою процедурою компетентним органом
Європейського Союзу для застосування на території таких країн чи держав — чле-
нів Європейського Союзу, замість документів, зазначених у підпунктах 1—5 пункту
3 цього Порядку, додаються:»;

2) доповнити пункт підпунктом 31 такого змісту:
«31) Матеріали реєстраційного досьє, на підставі якого було здійснено реєс-

трацію лікарського засобу компетентним органом Сполучених Штатів Америки,
Швейцарії, Японії, Австралії, Канади або за централізованою процедурою компе-
тентним органом Європейського Союзу для застосування на території таких країн
чи держав — членів Європейського Союзу, із зазначенням даних про реєстрацію
лікарського засобу в таких країнах, у тому числі назви країни реєстрації і органу
реєстрації та дати реєстрації, що підтверджено заявником та/або його представ-
ником;»;

3) доповнити пункт абзацом такого змісту:
«Граничний строк розгляду зазначених матеріалів на лікарський засіб, який

зареєстрований компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарії,
Японії, Австралії, Канади або за централізованою процедурою компетентним ор-
ганом Європейського Союзу для застосування на території таких країн чи держав
— членів Європейського Союзу, становить десять робочих днів.».

4. У пункті 5:
1) абзац другий викласти в такій редакції:
«На підставі поданої заявником заяви, висновків та рекомендацій Центру МОЗ

приймає протягом десяти робочих днів (щодо лікарського засобу, який зареєс-
трований компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії,

Австралії, Канади, за централізованою процедурою компетентним органом Євро-
пейського Союзу для застосування на території таких країн чи держав — членів
Європейського Союзу) або протягом семи робочих днів (щодо лікарського засобу,
який підлягає закупівлі за результатами закупівельної процедури, проведеної спе-
ціалізованою організацією, яка здійснює закупівлі, на виконання угоди щодо за-
купівлі між МОЗ та відповідною спеціалізованою організацією, яка здійснює
закупівлі) рішення про реєстрацію лікарського засобу чи про відмову в такій ре-
єстрації.»;

2) друге речення абзацу третього викласти в такій редакції: «До Державного
реєстру вноситься інформація щодо можливості рекламування лікарського за-
собу, а також дані про попередню реєстрацію, перереєстрацію чи скасування ре-
єстрації лікарського засобу та про реєстрацію лікарського засобу в Сполучених
Штатах Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, а також державах — членах
Європейського Союзу, якщо такий лікарський засіб пройшов державну реєстрацію
як лікарський засіб, який зареєстрований компетентним органом Сполучених
Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, за централізованою проце-
дурою компетентним органом Європейського Союзу для застосування на території
таких країн чи держав — членів Європейського Союзу, у тому числі назва країни
реєстрації і органу реєстрації та дата реєстрації.».

5. Пункт 7 доповнити абзацом такого змісту:
«Розгляд матеріалів щодо внесення змін до реєстраційних матеріалів щодо лі-

карського засобу, який зареєстрований компетентним органом Сполучених Штатів
Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади, за централізованою процедурою
компетентним органом Європейського Союзу для застосування на території таких
країн чи держав — членів Європейського Союзу, здійснюється в порядку, вста-
новленому МОЗ.».

6. Перше речення абзацу другого пункту 9 викласти в такій редакції:
«Підставою для відмови в державній реєстрації лікарського засобу, який за-

реєстрований компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарії,
Японії, Австралії, Канади, за централізованою процедурою компетентним органом
Європейського Союзу для застосування на території таких країн чи держав — чле-
нів Європейського Союзу, є подання не в повному обсязі документів, передбаче-
них пунктом 3 4 цього Порядку, виявлення в таких документах недостовірної чи
неповної інформації, невідповідність найменування виробника такого лікарського
засобу, адреси його місцезнаходження та місцезнаходження його виробничих по-
тужностей, зазначених у заяві про державну реєстрацію лікарського засобу, ін-
формації, на підставі якої такий лікарський засіб зареєстровано компетентним
органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарії, Японії, Австралії, Канади чи Єв-
ропейського Союзу.».

7. Абзац другий пункту 10 викласти в такій редакції: 
«Перереєстрація лікарського засобу, в тому числі лікарського засобу, який за-

реєстрований компетентним органом Сполучених Штатів Америки, Швейцарії,
Японії, Австралії, Канади, за централізованою процедурою компетентним органом
Європейського Союзу для застосування на території таких країн чи держав — чле-
нів Європейського Союзу, для застосування на території таких країн чи держав —
членів Європейського Союзу, здійснюється МОЗ на підставі заяви, реєстраційних
матеріалів та висновку Центру, який містить, зокрема, відомості щодо співвідно-
шення очікуваної користі до можливого ризику під час застосування лікарського
засобу (крім активного фармацевтичного інгредієнта та продукції «in bulk»), скла-
деного у визначеному МОЗ порядку.».

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 559
Київ

Про внесення змін до пункту 1 постанови 
Кабінету Міністрів України
від 22 липня 2015 р. № 622

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
Внести до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2015

р. № 622 «Деякі питання здійснення державних закупівель лікарських засобів
та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійсню-
ють закупівлі» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 69, ст. 2260) такі зміни:

абзаци перший та четвертий підпункту 1 викласти в такій редакції:
«1) критеріями вибору спеціалізованих організацій, які здійснюють заку-

півлі, серед тих, що визначені у пункті 24 частини першої статті 1 Закону Ук-
раїни «Про публічні закупівлі», є:»;

«ціна послуг, пов’язаних із закупівлею товару, що надаються спеціалізова-
ними організаціями, які здійснюють закупівлі;»;

у підпункті 3 слова і цифру «абзацу сімнадцятого частини третьої статті 2
Закону України «Про здійснення державних закупівель» замінити словами і
цифрою «абзацу шістнадцятого частини третьої статті 2 Закону України «Про
публічні закупівлі».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 560
Київ

Про внесення змін до постанови 
Кабінету Міністрів України 
від 8 жовтня 2015 р. № 787

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2015 р. 
№ 787 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів,
які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізо-
ваними організаціями, які здійснюють закупівлі» (Офіційний вісник України,
2015 р., № 81, ст. 2703, № 92, ст. 3116) такі зміни:

у постановляючій частині слово «Затвердити» замінити цифрою і словом
«1. Затвердити»;

доповнити постанову пунктом 2 такого змісту:
«2. Міністерство охорони здоров’я може за умови закупівлі необхідної

кількості лікарських засобів та медичних виробів, зазначеної у переліку, за-
твердженому цією постановою, з урахуванням обсягу невикористаних коштів
на рахунках спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі за напря-
мами використання бюджетних коштів у 2015 році, збільшувати кількість
одиниць товару в межах 100 відсотків потреби.».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 серпня 2016 р. № 600-р
Київ

Про виділення коштів для надання 
одноразової грошової допомоги членам

сімей волонтерів, які загинули (померли), 
та волонтеру, якому встановлено інвалід-

ність внаслідок поранення, отриманого 
під час надання волонтерської допомоги 
в районі проведення антитерористичної 

операції
1. Виділити Міністерству соціальної політики 2 033,7 тис. гривень, у тому

числі для надання одноразової грошової допомоги членам сімей волонтерів,
які загинули (померли) внаслідок поранення, отриманого під час надання во-
лонтерської допомоги в районі проведення антитерористичної операції, — 1
827 тис. гривень, та волонтеру, якому встановлено інвалідність внаслідок по-
ранення, отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі про-
ведення антитерористичної операції, — 206,7 тис. гривень.

Міністерству фінансів здійснити зазначені видатки за рахунок коштів ре-
зервного фонду державного бюджету.

2. Міністерству соціальної політики:
затвердити у тижневий строк за погодженням з Міністерством економіч-

ного розвитку і торгівлі та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних
з наданням допомоги, зазначеної у пункті 1 цього розпорядження;

подати до 1 жовтня 2016 р. Міністерству економічного розвитку і торгівлі,
Міністерству фінансів та Державній казначейській службі звіт про викорис-
тання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 лютого 2016 р. № 109-р
Київ

Про розміщення територіального органу 
Національної поліції

1. Розмістити Департамент захисту економіки Національної поліції в не-
житлових приміщеннях загальною площею 2242,3 кв. метра у будівлі по вул.
Чапаєва, 6, у м. Києві.

2. Фонду державного майна забезпечити укладення з Департаментом за-
хисту економіки Національної поліції договору оренди нежитлових примі-
щень, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, на умовах відшкодування
балансоутримувачеві фактичних витрат, пов’язаних з їх утриманням.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 серпня 2016 р. № 602-р
Київ

Про скасування розпорядження 
Кабінету Міністрів України 

від 18 лютого 2016 р. № 109
Скасувати як таке, що не реалізоване, розпорядження Кабінету Міністрів

України від 18 лютого 2016 р. № 109 «Про розміщення територіального ор-
гану Національної поліції».

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН
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оголошення
Слов’янським міськрайонним судом Донецької області (84100, м. Слов’янськ, вул. До-

бровольського, 2) розглядаються цивільні справи за позовом Публічного акціонерного то-
вариства комерційний банк «Приват Банк» до Лещенко Лариси Валентинівни про стягнення
заборгованості; за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват
Банк» до Мельничук Олександра Васильовича про стягнення заборгованості; за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Котко Тетяни Лео-
нідівни, про стягнення заборгованості; за позовом Публічного акціонерного товариства ко-
мерційний банк «Приват Банк» до Кошевого Олега Єгоровича, про стягнення заборгованості;
за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Чет-
верікова Дениса Івановича, про стягнення заборгованості; за позовом Публічного акціонер-
ного товариства комерційний банк «Приват Банк» до Баранової (Толстих) Юлії
Олександрівни, про стягнення заборгованості; за позовом Публічного акціонерного това-
риства комерційний банк «Приват Банк» до Коваленко Неллі Павлівни про стягнення забор-
гованості; за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк «Приват Банк»
до Хайрова Сергія Абдулхановича, про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі Лещенко Лариса Валентинівна (останнє відоме місце проживання:
84619, Донецька область, м. Горлівка, вул. Паризької Комуни, будинок 88, квартира 2) ви-
кликається на 25 жовтня 2016 року на 09 годину 30 хвилин, до судді Кривошеєва Д. А., для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Мельничук Олександр Васильович (останнє відоме місце прожи-
вання: 84624, Донецька область, м. Горлівка, вул. Бессонова, будинок 33, квартира 104) ви-
кликається на 25 жовтня 2016 року на 09 годину 30 хвилин, до судді Кривошеєва Д. А., для
участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Котко Тетяна Леонідівна (останнє відоме місце проживання: 84634,
Донецька область, м. Горлівка, вул. Культурна, будинок 4) викликається на 25 жовтня 2016
року на 09 годину 30 хвилин, до судді Кривошеєва Д. А., для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідач по справі Кошевой Олег Єгорович (останнє відоме місце проживання: 84613,
Донецька область, м. Горлівка, вул. Котова, будинок 2) викликається на 25 жовтня 2016
року на 09 годину 30 хвилин, до судді Кривошеєва Д. А., для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідач по справі Четверіков Денис Іванович (останнє відоме місце проживання: 84632,
Донецька область, м. Горлівка, вул. Кірова, будинок 14 А, квартира 62) викликається на 25
жовтня 2016 року на 09 годину 30 хвилин, до судді Кривошеєва Д. А., для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідач по справі Баранова (Толстих) Юлія Олександрівна (останнє відоме місце про-
живання: 84624, Донецька область, м. Горлівка, вул. Безсонова, будинок 21, квартира 36)
викликається на 25 жовтня 2016 року на 09 годину 30 хвилин, до судді Кривошеєва Д. А.,
для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Коваленко Неллі Павлівна (останнє відоме місце проживання: 84600,
Донецька область, м. Горлівка, вул. 60 років СРСР, будинок 55, квартира 71) викликається
на 25 жовтня 2016 року на 09 годину 30 хвилин, до судді Кривошеєва Д. А., для участі у роз-
гляді справи по суті.

Відповідач по справі Хайров Сергій Абдулханович (останнє відоме місце проживання:
84694, Донецька область, м. Горлівка, с. Пантелеймонівка, вул. Виноградна, будинок 48,
квартира 49) викликається на 25 жовтня 2016 року на 09 годину 30 хвилин, до судді Криво-
шеєва Д. А., 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 роз-
глянута у їх відсутність.

Суддя Д. А. Кривошеєв

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Краматорськ
Донецької області, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості за кредит-
ними договорами.

Відповідач у справі № 234/11790/16-ц — Лаврова Неля Олексан-
дрівна, 06.02.1970 р.н., останнє відоме місце реєстрації : м. Макіївка До-
нецької області, с. Шлях Ілліча, вул. Адамяна, 2/7, викликається до суду
на 15.09.2016 року о 08.50 годині, каб. № 6, для участі у розгляді справи
по суті.

Відповідач у справі № 234/11805/16-ц — Новосьолов Володимир Гер-
манович, 07.10.1960 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Макіївка
Донецької області, вул. Лугова, 2, викликається до суду на 15.09.2016 р.
о 8-40 год., каб. № 6, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 234/11824/16-ц — Орешкін Григорій Іванович,
03.08.1968 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Макіївка Донецької
області, вул. Донецьке Шосе, 103/4, кв. 13, викликається до суду на
15.09.2016 р. о 8-30 год., каб. № 6, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 234/11755/16-ц — Місник Вікторія Геннадіївна,
22.07.1978 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Макіївка Донецької
області, вул. Мурманська, 7, викликається до суду на 15.09.2016 р. о 
8-20 год., каб. № 6, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 234/11784/16-ц — Мироненко Валерій Мико-
лайович, 24.04.1963 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Макіївка
Донецької області, вул. Пирогова, 13, викликається до суду на 15.09.2016
р. 8-00 год., каб. № 6, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 234/11755/16-ц — Бобришев Сергій Анатолі-
йович, 07.05.1977 р.н., останнє відоме місце реєстрації: м. Макіївка До-
нецької області, с. Ясинівка, вул. Радянська, 139 а, викликається до суду
на 15.09.2016 р. о 8-20 год., каб. № 6, 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 справи будуть розглянуті за їхньої відсутності. 

Суддя В.К. Демидова

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, 
м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд. 39 «А») роз-
глядає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний банк «Приватбанк» до Кротенка Сергія
Михайловича про стягнення заборгованості за кредитним догово-
ром.

Відповідач Кротенко С.М. викликається на 22 вересня 2016 року
на 09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду, кабінет
№ 7, 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 відповідача, необ-
хідно повідомити суд про причини неявки, інакше справа буде роз-
глянута у його відсутність на підставі наявних у них даних чи доказів
і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко С.О.

Полтавський районний суд Полтавської області, відповідно до
ч. 10 ст. 74 ЦПК України, викликає Тимошенка Олександра Во-
лодимировича (останнє відоме місце проживання: Полтавська
область, Полтавський район, с. Розсошенці, вул. Садова, 13) 
в судове засідання як відповідача по цивільній справі 
№ 545/2086/16-ц за позовом ТОВ «Порше Лізинг Україна» до Ти-
мошенка Олександра Володимировича про стягнення заборго-
ваності та збитків.

Судове засідання відбудеться 8 вересня 2016 року о 10-00 год.
в приміщенні Полтавського районного суду за адресою: м. По-
лтава, вул. Європейська, 154-А, суддя Потетій А.Г.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки, справу буде роз-
глянуто за Вашої відсутності.

Відповідач зобов’язаний повідомити суд про причини неявки
в судове засідання.

Краснолиманським міським судом Донецької області (84406, м. Лиман,
вул. Незалежності, 13) розглядаються цивільні справи № 236/2001/16-ц за
позовом Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват-
Банк» до Кудряшова Івана Юрійовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором в розмірі 53075,53 гривень та № 236/1957/16-ц за позовом
Публічного акціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк» до
Кременчуцького Олексія Івановича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором в розмірі 42538,51 гривень.

Відповідач Кудряшов Іван Юрійович викликається до каб. № 27 суду на 6
вересня 2016 року на 08 годину 45 хвилин для участі у розгляді справи по
суті.

Відповідач Кременчуцький Олексій Іванович викликається до каб. № 27
суду на 6 вересня 2016 року на 08 годину 15 хвилин для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо позову та до-
кази. У разі неявки відповідачів справи будуть розглянуті без їхньої участі за
наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л.П.

Для проведення слідчих процесуальних дій у кримінальному про-
вадженні № 42015000000000584 від 02.04.2015 за ч. 1 ст. 111 КК
України відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України ви-
кликається до начальника відділу прокуратури Автономної Респуб-
ліки Крим Блудової C.M., за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8,
каб. № 346 (044-200-56-14) на 10 год. 05.09.2016 підозрюваний Ан-
дреєв Олексій Веніамінович, 05.04.1960 р.н.

Для проведення слідчих і процесуальних дій у кримінальному
провадженні № 42015000000000584 від 02.04.2015 за ч. 1 ст. 111
КК України відповідно до вимог ст.ст. 133, 135, 297-5 КПК України
викликається до начальника відділу прокуратури Автономної Рес-
публіки Крим Блудової С.М. за адресою: м. Київ, вул. Московська,
8, каб. №346 (044-200-56-14) на 11 год. 05.09.2016 підозрюваний
Безазієв Лентун Романович, 18.03.1942 р.н.

Дніпровський районний суд м. Києва викликає в су-
дове засідання відповідача Науменко Ольгу Петрівну (ос-
таннє відоме місце проживання відповідача: м. Київ, вул.
Стальського, буд. 8 Б, кв. 5) по цивільній справі за по-
зовом Левицького Анатолія Володимировича до Шапо-
ренка Михайла Георгійовича, Шапоренка Андрія
Васильовича, Науменко Ольги Петрівни про поновлення
права на житло та реєстрацію місця проживання, яке від-
будеться 14 вересня 2016 року о 09 год. 20 хв. в примі-
щенні Дніпровського районного суду м. Києва за
адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5, каб. 108 (Суддя Аста-
хова О. О.).

У разі неявки, відповідача Науменко О.П. справа буде
розглянута у її відсутність.

Херсонський міський суд Херсонської області викликає
на 14.09.2016 р. об 11 год. 20 хв. у зал с/з 511 громадя-
нина Родного Олександра Олексійовича як відповідача по
справі за позовом виконавчого комітету Суворовської
районної у м. Херсоні ради — орган опіки та піклування
Суворовського району м. Херсона в інте ресах малоліт-
нього Родного Іллі Олександровича до Родного Олексан-
дра Олексійовича, третя особа — комунальний заклад
Херсонської обласної ради «Центр соціально-психологіч-
ної реабілітації дітей», про позбавлення батьківських прав
та стягнення аліментів на утримання дитини. В разі неявки
справа буде розглянута в його відсутність.

Суддя Т. І. Рядча

Солом’янський районний суд м. Києва повідомляє
Голенка Романа Миколайовича про те, що 12 жовтня
2016 року о 12 год. 30 хв. за адресою: 04053, м. Київ,
вул. Смирнова-Ласточкіна (Вознесенський узвіз), 10-Б,
каб. 42, відбудеться судове засідання в цивільній справі
за позовом Національної академії внутрішніх справ до
Вас як відповідача про відшкодування витрат, пов’яза-
них з утриманням у навчальному закладі.

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

Дубенський міськрайонний суд (м. Дубно, вул. Д. Га-

лицького, 22, Рівненської області) викликає в судове за-

сідання 19 вересня 2016 року на 09 год. 00 хв. як

відповідача Котовську Тетяну Анатоліївну по справі за

позовом Національної академії внутрішніх справ до Ко-

товської Тетяни Анатоліївни про відшкодування витрат,

пов’язаних з утриманням у навчальному закладі.

В разі неявки відповідача в судове засідання, справа

буде розглянута у її відсутність.

Суддя Федорова Л. П.

Подільський районний суд м. Києва повідомляє Да-
нілицького Анатолія Антоновича про те, що судове засі-
дання у справі за позовом Зехтабфард Ю. О. до
Данілицького А. А., за участю 3-ї особи — ПАТ «Енерго-
банк» про стягнення грошових коштів відбудеться у при-
міщенні Подільського районного суду м. Києва (м. Київ,
вул. Хорива, 21, зал с.з. № 6) під головуванням судді Ва-
сильченка О. В. 20 вересня 2016 року о 09 год. 00 хв.
Ваша явка або явка Вашого представника обов’язкова.
Представник повинен мати при собі довіреність та доку-
мент, що посвідчує його особу.

У разі неявки у судове засідання без поважних причин
справа буде розглянута за Вашої відсутності на підставі
наявних у справі доказів.

Суддя О. Васильченко

Шевченківський районний суд м. Києва викликає в су-

дове засідання Ліпес Олександру Ігорівну як відповідача

по цивільній справі за позовом Яковлева Дениса Олек-

сандровича до Ліпес Олександри Ігорівни про розір-

вання шлюбу, яке відбудеться 04.10.2016 р. о 09:30 год.

за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, 4-й поверх,

каб. 408. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки

справа буде розглядатися за наявними у справі дока-

зами.

Суддя Піхур О. В.

Оболонський районний суд м. Києва викликає в судове

засідання Алієва Олександра Олександровича як відпові-

дача по цивільній справі № 2/756/2784/16 (756/3071/16-ц)

за позовом Алієвої Тетяни Володимирівни до Алієва Олек-

сандра Олександровича про розірвання шлюбу та стяг-

нення аліментів.

Судове засідання  відбудеться 9 вересня 2016 р. о 09:00

годині в приміщенні Оболонського районного суду м. Києва

за адресою: м. Київ, вул. М. Тимошенка, 2-є, каб.15.

Суддя Д. Г. Камбулов

Викликається Гаркавенко Наталія Володимирівна, ос-
таннє місце проживання: вул. Знаменська, буд. 6, кв. 31,
м. Шостка, Сумська область, фактичне місце перебу-
вання невідоме, в судове засідання на 7 вересня 2016
року на 09 год. 00 хв., яке відбудеться у приміщенні
Шосткинського міськрайонного суду за адресою: 
м. Шостка, вул. Свободи, 63, у справі № 589/3419/16-ц
за позовом Гаркавенко Миколи Миколайовича до Гар-
кавенко Наталії Володимирівни, третя особа: служба у
справах дітей виконавчого комітету Шосткинської мі-
ської ради про визнання особи такою, що втратила
право користування жилим приміщенням.

Суддя Л. О. Стародубцева

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільну справу за позовом Войтюк Наталі Володими-
рівни до Войтюк Івана Федоровича про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5, кім. 313) для участі у роз-
гляді справи по суті. Войтюк Іван Федорович (місце реєс-
трації невідоме) викликається на 12 вересня 2016 року на
11 годину 30 хвилин до суду, кабінет № 313, для участі у
розгляді справ по суті.

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

Суддя Радченко Л. А.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає як відповідача Піхальонок Антона Сер-
гійовича, 07.02.1988 року народження, у судове засі-
дання, яке відбудеться 13.09.2016 року о 12 год. 00
хвилин у приміщенні Білгород-Дністровського міськра -
йонного суду за адресою: Одеська область, м. Білгород-
Дністровський, вул. Військової слави, 27, зал судових
засідань № 1, у цивільній справі №495/5433/16-ц за по-
зовом Піхальонок Олени Олександрівни до Піхальонок
Антона Сергійовича про розірвання шлюбу.

Суддя О. О. Боярський

В провадженні Київського районного суду м. Одеси зна-
ходиться цивільна справа за позовом Галактионової Галини
Володимирівни до Назаренка Максима Вікторовича, Наза-
ренко Марини Вікторівни, Назаренко Тетяни Іванівни, треті
особи без самостійних вимог на предмет позову на стороні
позивача Зелезняк Ганна Миколаївна, Назаренко Анатолій
Вікторович про визнання свідоцтв про право на спадщину
недійсними, у зв’язку з чим повідомляємо відповідачів На-
заренка Максима Вікторовича, Назаренко Марину Вікто-
рівну та Назаренко Тетяну Іванівну, та третіх осіб Зелезняк
Ганну Миколаївну та Назаренко Анатолія Вікторовича про
те, що наступне судове засідання відбудеться 26 вересня
2016 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Київського район-
ного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська,
3 б, каб. 215.

Суддя О.М. Куриленко

Садгірський районний суд м. Чернівці викликає Гори-
нюка Руслана Миколайовича, 05.07.1981 року народ-
ження, що проживає за адресою: м. Чернівці, вул.
Хотинська, 49-а, кв. 83, як відповідача по справі за по-
зовом Белко Лідії Ізодирівни про визнання недійсним
договору купівлі-продажу квартири.

Розгляд справи призначений на 05.09.2016 року об
11:30 годині у приміщенні Садгірського районного суду:
м. Чернівці, вул. Хотинська, 3.

Явка до суду є обов’язковою. У разі Вашої неявки в
судове засідання справу буде розглянуто у Вашу відсут-
ність за наявними матеріалами.

Суддя Мілінчук С. В.

Ірпінський міський суд викликає Мальованого Анато-
лія Володимировича як відповідача по справі за позовом
Мальованої Лариси Станіславівни до Мальованого Ана-
толія Володимировича про поділ спільного майна по-
дружжя, в судове засідання, яке відбудеться 07.09.2016
р. о 17 год. 00 хв. в приміщенні Ірпінського міського суду
за адресою: 08200, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Міне-
ральна, 7.

У разі неявки справу буде розглянуто у відсутність
відповідача. У зв’язку з розміщенням оголошення в га-
зеті учасники процесу вважаються належним чином по-
відомлені про час та місце розгляду справи.

Суддя Кухленко Д. С.

В провадженні судді Київського районного суду м.
Харкова знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ
КБ «Приватбанк» до Сиромятнікова Дмитра Олександро-
вича про стягнення заборгованості.

Останнє відоме місце реєстрації відповідача Сиромят-
нікова Дмитра Олександровича: м. Харків, вул. Чкалова,
б.11.

Повідомляємо, що судове засідання по вказаній
справі призначено на 15 вересня 2016 року об 11.20 год.
у приміщенні Київського районного суду м. Харкова за
адресою: м. Харків, вул. Валентинівська, 7-Б, у залі за-
сідань №38. В разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності.

Суддя Н. М. Бородіна

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

Розгляд справи призначено на 10.10.2016 року о 
08-00 годині в приміщенні Бердянського міськрайонного
суду за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул.
Консульська, 64, зала судового засідання 411.

Суд викликає Іванюха Станіслава Олександровича як
відповідача. Явка до суду є обов’язковою. У разі неявки
відповідача у судове засідання справа буде розглянута
за наявними матеріалами.

Суддя Полянчук Б. І.

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської
області викликає як відповідача Кийкова Олександра Во-
лодимировича в судове засідання, яке відбудеться
04.10.2016 р. о 10 год. 00 хв. у приміщенні суду за адре-
сою: м. Білгород-Дністровський, вул. Військової слави,
27 (зал судових засідань №5), по цивільній справі за по-
зовом ПАТ «ПриватБанк» до Кийкова Олександра Воло-
димировича про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

У разі Вашої неявки у судове засідання, справа може
бути розглянута за Вашої відсутності.

Суддя Н. В. Чебан

Приморський районний суд міста Одеси повідомляє, що 7 листопада
2016 р. о 09 годині 00 хвилин в залі засідань № 221 в приміщенні суду за
адресою: м. Одеса, вул. Балківська, 33, відбудеться слухання справи за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Захарова Володимира Євгеновича про стяг-
нення заборгованості.

В судове засідання у вищевказаний час викликається відповідач Захаров
Володимир Євгенович. В разі його неявки в судове засідання позов може
бути розглянутий за його відсутністю та на підставі наявних у справі дока-
зів.

Суддя Л. М. Чернявська

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області викликає в су-
дове засідання Голодну Людмилу Володимирівну, 26.07.1953 року народ-
ження, мешканку м. Коростень Житомирської області, вул. Щорса, 3, кв. 3,
як відповідача в цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до неї
про стягнення заборгованості.

Розгляд справи відбудеться 20 вересня 2016 року о 10 годині в залі су-
дових засідань №3 Коростенського міськрайонного суду. У разі неявки від-
повідачів або неповідомлення про причини неявки справа буде розглянута
у відсутність відповідача на підставі наявних доказів.

Суддя Коваленко  В.П.

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської області повідом-
ляє, що 9 листопада 2016 року о 10 годині призначено розгляд цивіль-
ної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Корнієнка Сергія
Івановича про стягнення заборгованості за договором кредиту.

Корнієнко Сергій Іванович викликається в судове засідання як від-
повідач. Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки останнього, справу
буде розглянуто у його відсутність.

Адреса суду: вул. Гагаріна, 61/4, м. Корсунь-Шевченківський Черка-
ської області, 19400.

Суддя Н. І. Кіхтенко
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Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області (85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова,
157) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Краснікова В.Л., Яценко Н.А., Костюк P.M.,
Тепенчак Л.Ф., Оліщук О.М., Бадалової О.І., Гусак А.О. про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач у справі № 233/3621/16-ц Красніков Валерій Львович, 05.01.1957 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Руднєва, буд. 11, кв.37, викликається до суду на 05 вересня 2016 року о
08-00 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3638/16-ц Яценко Наталія Анатоліївна, 25.03.1953 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Дебальцеве Донецької області, вул. Ломоносова, буд. 140, кв.1, викликається до суду на 05 вересня 2016
року о 08-10 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3646/16-ц Костюк Раїса Миколаївна, 10.10.1947 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Макіївка Донецької області, смт Свердловка, вул. Токарєва, буд. 28, кв.26, викликається до суду на 05 ве-
ресня 2016 року о 08-20 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3631/16-ц Тепенчак Лариса Федорівна, 13.03.1962 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Макіївка Донецької області, смт Крупської вул. Мурманська, буд.1, кв.2, викликається до суду на 05 вересня
2016 року о 08-30 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3198/16-ц Гусак Анатолій Олександрович, 13.06.1983 р.н., останнє відоме місце реєс-
трації якого: м. Дебальцеве Донецької області, вул. Ульянова, буд.33, викликається до суду на 05 вересня 2016
року об 11-15 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3197/16-ц Бадалова Олена Іванівна, 20.10.1955 р.н., останнє відоме місце реєстрації
якої: м. Макіївка Донецької області, вул. Театральна, буд.55, викликається до суду на 05 вересня 2016 року об 11-
30 годині, каб. № 15, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 233/3200/16-ц Оліщук Олександр Михайлович, 02.10.1971 р.н., останнє відоме місце ре-
єстрації якого: м. Макіївка Донецької області, вул. Грибіниченка, буд.6, кв.48, викликається до суду на 05 вересня
2016 року об 11-45 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

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» проводить біржовий аукціон № 49СГ-УЕБ
з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку

Аукціон відбудеться 07 вересня 2016 року о 10:00 год. за адресою: 
м. Київ, вул. Б. хмельницького, 55.

АУКЦІОННИЙ БЮЛЕТЕНЬ
Продавець ПАТ «Укргазвидобування»: скраплений газ (ДСТУ 4047-2001, ДСТУ 27578-87) загальним обсягом

6 060,000 т, ресурс вересня 2016 р. Виробництво Тимофіївської УПВВ філії ГПУ «Полтавагазвидобування»: Позиція №
1: 24 лоти, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 960 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  11 342,81
грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений для автомобільного транспорту марки ПБА (відповідає вимогам ДСТУ
27578-87) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ТЦСК Базилівщина): Позиція № 2:
50 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг – 2 000 т, транспортування автотранспортом/залізницею. Стартова ціна за 1
тонну –  11 298,37 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 газового конден-
сату (Яблунівське ВПГ): Позиція № 3: 65 лотів, обсяг 1 лоту – 40 т, заг.обсяг –2600 т, транспортування
автотранспортом/залізницею. Стартова ціна за 1 тонну –  11 346,15 грн. в т.ч. ПДВ. Газ скраплений БТ(відповідає ви-
могам ДСТУ 4047-2001) виробництва філії Управління з переробки газу та газового конденсату (ШВПГКН): Позиція №
4: 20 лотів, обсяг 1 лоту – 20 т, заг.обсяг – 400 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  11 224,39
грн. в т.ч. ПДВ. Газ вуглеводневий скраплений паливний для комунально-побутового споживання марки СПБТ(відпо-
відає вимогам ДСТУ 4047-2001) виробництва Юліївського ЦВНГК ГПУ «Шебелинкагазвидобування»: Позиція № 5: 5
лотів, обсяг 1 лоту – 20 т, заг.обсяг – 100 т, транспортування автотранспортом. Стартова ціна за 1 тонну –  11 307,60
грн. в т.ч. ПДВ. Термін відвантаження – 08.09.2016р.- 27.09.2016р. За результатами аукціону переможці і продавець
укладають двосторонні договори купівлі-продажу. Постачання  скрапленого газу  здійснюється у вересні 2016 року на
умовах EXW франко-завод. Покупець самостійно забезпечує та оплачує послуги по наливу та  транспортуванню скрап-
леного газу. Покупці для участі в аукціоні сплачують гарантійний внесок в розмірі 5 % вартості заявленого обсягу заку-
півлі 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
06.09.2016 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 Регла-
менту організації та проведення біржових аукціонів з продажу скрапленого газу на внутрішньому ринку. Додаткову ін-
формацію 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.

Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк» Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радян-
ська, буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Панітенка Сергія Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Панітенка С.О. викликається на 19 вересня
2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськрай-
онного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі.

— За позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Ткаченко Світлани
Андріївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач Ткаченко С.А. викликається на 19 вересня
2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськрай-
онного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дачів, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їх відсутність на підставі
наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення. 

Суддя Діденко C.O.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська
буд. 39 «А») розглядає цивільні справи за позовом Пуб-
лічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приватбанк» до Ященко Наталі Валентинівни про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Відповідач Ященко Н.В. викликається на 20 вересня
2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськрай-
онного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі.

— За позовом Публічного акціонерного товариства
Комерційний банк «Приватбанк» до Ломакіна Володи-
мира Вікторовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідач Ломакін В.В. викликається на 20 вересня
2016 року на 09.00 годину до Добропільського міськрай-
онного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи.
До розгляду цивільної справи пропонується надати суду
письмові пояснення та заперечення, а також усі наявні
докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відпові-
дачів, необхідно повідомити суд про причини неявки,
інакше справа буде розглянута у їх відсутність на підставі
наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне рі-
шення. 

Суддя Діденко C.O.
Краматорський міський суд Донецької області (84000,

м. Краматорськ Донецької області, вул. Маяковського,
21) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «При-
ватбанк» про стягнення заборгованості за кредитними
договорами.

Відповідач у справі № 234/11723/16-ц Наливайко На-
таля Володимирівна, 15.08.1986 р.н., останнє відоме
місце реєстрації: м. Макіївка Донецької області, вул.
Дзержинського, 59, викликається до суду на 19.09.2016
року о 08.00 годині, каб. № 6, для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідач у справі № 234/11746/16-ц Жинкіна Тетяна
Михайлівна, 21.01.1954 р.н., останнє відоме місце реєс-
трації: м. Макіївка Донецької області, м-н Зелений, 16/71,
викликається до суду на 19.09.2016 р. о 8-20 год., каб.
№ 6, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідач у справі № 234/11744/16-ц Коржан Вален-
тина Анатоліївна, 16.11.1974 р.н., останнє відоме місце
реєстрації: м. Макіївка Донецької області, вул. Лебедева,
7/10, викликається до суду на 19.09.2016 р. о 8-30 год.,
каб. № 6, 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
справи будуть розглянуті за їхньої відсутності. 

Суддя В.К.Демидова

Апеляційний суд Київської області викликає в судове
засідання, яке відбудеться 29 вересня 2016 року об 11
год. 00 хв. за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимир-
ська, 15, відповідачів Подвігіна Володимира Івановича,
Мороза Андрія Анатолійовича, Удовіченко Ольгу Іванівну,
Кравченко Зінаїду Пилипівну, Соболєву Наталію Мико-
лаївну, Морякову Лілію Павлівну, Ткаченко Марію Ана-
толіївну для участі у розгляді справи зa позовом
заступника прокурора Київської області в інтересах дер-
жави в особі Шпитьківської сільської ради Києво-Свято-
шинського району Київської області, Державного
підприємства «Чайка» до Терещука Володимира Івано-
вича, Подвігіна Володимира Івановича, Мороза Андрія
Анатолійовича, Удовіченко Ольги Іванівни, Кравченко Зі-
наїди Пилипівни, Соболєвої Наталії Миколаївни, Моря-
кової Лілії Павлівни, Ткаченко Марії Анатоліївни про
визнання недійсними державних актів на право власності
на земельні ділянки і скасування їх державної реєстрації,
визнання недійсними договорів купівлі-продажу земель-
них ділянок, витребування на користь держави земель-
них ділянок, визнання за державою права власності на
земельні ділянки.

З опублікуванням оголошення про виклик Ви вважає-
тесь повідомленими про час і місце розгляду справи.
Ваша неявка без поважних причин або неповідомлення
причини неявки не є перешкодою для розгляду справи.

Суддя Л. М. Даценко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (суддя О.О. Наумик) викликає в судове засідання,
яке відбудеться 05 вересня 2016 року за адресою: 
м. Костянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24,
як відповідачів по справі за позовом Публічного акціо-
нерного товариства «Акціонерний банк «Експресс Банк»
про стягнення заборгованості:

— Кірікова Романа Володимировича, 84700, Донецька
область, м. Дебальцеве, вул. Мельникова, 5/5 — 08-50
година;

— Денисенко Андрія Миколайовича, 86100, Донецька
область, м. Макіївка, квартал Гвардійський, 21/25 — 08-
30 година;

— Тібабшева Олександра Сергіївна, 84700, м. Дебаль-
цеве, вул. Красна, 7 — 09-50 година;

— Світличного Дениса Сергійовича, 84700, м. Дебаль-
цеве, вул. Мокієвська, 87/7 — 09-30 година;

— Сироту Артема Олександровича, 84700, м. Дебаль-
цеве, вул. Совєтська, 50/4 — 09-30 година;

— Матушкова Дмитра Вікторовича, 84700, м. Дебаль-
цеве, вул. Западна, 11 — 09-10 година.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази на їх підтвердження.

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

Втрачені документи
паспорт АЕ 280867 на ім’я
Шабельник Сергій Олек-
сандрович, виданий Сакса-
ганським РВ Криворізького
МУ УМВС України
01.10.1996 р., та паспорт на
ім’я Шабельник Ілона Ва-
лентинівна АН 616295, ви-
даний Жовтневим РВ
Криворізького МУ УМВС
України 16.07.2007 р., 

вважати 
недійсними.

Втрачене посвід-
чення учасника бойових
дій серія АБ № 580337,
видане Головним управ-
лінням кадрової політики
Міністерства оборони Ук-
раїни 01.11.2002 на ім’я
Губаренка Олександра Ру-
дольфовича, 

вважати 
недійсним.

Ковпаківський районний суд м. Суми викликає
відповідача по цивільній справі за позовом Репетун
Н. А. до Репетун В. М. про визнання особи такою, що
втратила право користування житловим приміщен-
ням Репетун Віктора Миколайовича у судове засі-
дання, яке відбудеться о 09.00 год. 12 вересня 2016
року за адресою: м. Суми, вул. Першотравнева, 12,
каб. 18.

У разі неявки відповідача Репетун В. М. у судове
засідання. суд вирішить справу на підставі наявних
у ній доказів.

Суддя О. І. Чернобай 

Новоодеський районний суд Миколаївської області
викликає в судове засідання як відповідача Чайку Ми-
хайла Аркадійовича (остання відома адреса: Миколаїв-
ська область м. Нова Одеса вул. Шкільна 13), по справі
№ 482/972/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Чайки M.A. про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться o 09 годині 00 хвилин 30
вересня 2016 року в приміщенні Новоодеського районного
суду Миколаївської області в м. Нова Одеса вул. Леніна, 190.

Для реєстрації представникам звертатись в каб. №13.
Після публікації оголошення в газеті відповідач вважа-

ється повідомленим про час і місце розгляду справу і у разі
його неявки справа може бути розглянута за його відсут-
ності.

Суддя М.В. Ітрін

Приазовський районний суд Запорізької області -
викликає у судове засідання, яке відбудеться 13 ве-
ресня 2016 року о 10.00 годині в приміщенні При-
азовського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул.
Пушкіна, 5, Мороз Сергія Васильовича: Донецька
обл., Новоазовський р-н., с. Козацьке, вул. Леніна,
буд. 44, як відповідача по цивільній справі 
№ 325/941/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Мороз Сергія Васильовича про стягнення заборго-
ваності. 

Суддя Васильцова Г.А.

Заводський районний суд м.Запоріжжя викликає
у судове засідання, яке відбудеться 06 вересня 2016
року о 09.00 годині в приміщенні Заводського рай-
онного суду м.Запоріжжя за адресою: 69009, м. За-
поріжжя, вул. Лізи Чайкіної, 65, Юр’єву Людмилу
Юріївну: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Радіа-
торна, буд. 50, кв. 105, як відповідача по цивільній
справі № 332/1801/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Юр’євої Людмили Юріївни про стягнення
заборгованості. 

Суддя Ретинська Ю.І.

Запорізький районний суд Запорізької області  ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 11 жовтня
2016 року о 09.30 годині в приміщенні Запорізького
районного суду Запорізької області за адресою: 
м. Запоріжжя, вул. Істоміна, 10, Чумаченка Валерія
Володимировича: Запорізька обл., Запорізький р-н,
с. Нижня Хортиця, вул. Фрунзе, буд. 5, як відповідача
по цивільній справі № 317/2356/16-ц за позовом ПАТ
КБ «ПриватБанк» до Чумаченка Валерія Володими-
ровича про стягнення заборгованості. 

Суддя Громова І.Б.

АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил
(договірних умов), які є частиною договорів щодо банківського
обслуговування клієнтів АТ «УкрСиббанк», а саме, зміни вно-
сяться:

до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИх УМОВ) ВІДКРИТТЯ ТА КОМПЛЕКС-
НОГО РОЗРАхУНКОВО – КАСОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БАН-
КІВСЬКИх РАхУНКІВ ФІЗИЧНИх ОСІБ В АТ «УКРСИББАНК»,
опублікованих в газеті «Голос України» № 164 (4164) від
14.09.2007р. з усіма наступними змінами – шляхом:

1.  викладення пункту 2.9.6.1. даних Правил у наступній редак-
ції:

«2.9.6.1. У разі подовження строку дії Вкладу або його перероз-
міщення відповідно до умов п. 2.9.8 Правил процентна ставка на
новий строк встановлюється у розмірі базової процентної ставки за
даним видом Вкладу, що діє на дату подовження строку дії/перероз-
міщення Вкладу.»;

2. викладення пункту 2.9.12.3. даних Правил у наступній редак-
ції:

«2.9.12.3. Якщо Клієнт не звернувся за поверненням Вкладу від-
повідно до умов п. 2.9.12 Правил та Банк не направив повідомлення
Клієнту про припинення Договору до Дати повернення Вкладу, то:

за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає до
17.01.2016 (включно) – строк Вкладу вважається подовженим на той
самий строк із урахуванням умов п. 2.9.6 Правил;

за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає після
18.01.2016 (включно) – Вклад вважається перерозміщеним на новий
строк, що дорівнює попередньому строку розміщення Вкладу, із ура-
хуванням умов п. 2.9.6  Правил. Таке перерозміщення Вкладу вва-
жається укладенням нового Договору строкового Вкладу.»

3. викладення пункту 2.9.13. даних Правил у наступній редак-
ції:

«2.9.13. Повернення строкового Вкладу за ініціативою Вкладника
до настання Дати повернення, зазначеної в Договорі, здійснюється
у наступному порядку:

�за строковими Вкладами, Договори за якими укладено до
30.07.2015 р. (включно) – дострокове повернення Вкладу здійсню-
ється на підставі заяви про дострокове повернення Вкладу. Таку
заяву Вкладник подає не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати
в яку бажає повернути Вклад;

�за строковими Вкладами, Договори за якими укладено з

31.07.2015 р. – Вклад не може бути повернено достроково на вимогу
Вкладника. Дострокове повернення Вкладу здійснюється за згодою
Сторін, а саме на підставі письмової заяви Вкладника про достро-
кове повернення Вкладу, акцептованої Банком. Вкладник подає
заяву про дострокове повернення Вкладу не пізніше ніж за 2 (два)
робочих дні до дати, в яку бажає повернути Вклад. Банк приймає рі-
шення про акцепт такої заяви на власний розсуд. Заява Вкладника
про дострокове повернення Вкладу вважається акцептованою Бан-
ком, якщо Вклад повернено Вкладнику у порядку, встановленому
Договором. У такому разі акцептована заява вважається угодою про
дострокове розірвання договору строкового Вкладу.»

до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИх УМОВ) РОЗМІЩЕННЯ ВКЛАДІВ ФІ-
ЗИЧНИх ОСІБ АТ «УКРСИББАНК», опублікованих в газеті «Голос
України», № 58 (4808) від 01.04.2010 р. (з усіма наступними змінами)
- шляхом:

1. викладення пункту1.6.1. даних Правил у наступній редакції:
«1.6.1. У разі подовження строку дії Вкладу або його пере-

розміщення відповідно до умов п. 2.4. Правил процентна ставка на
новий строк встановлюється у розмірі базової процентної ставки по
даному виду Вкладу, що діє на дату подовження строку дії/перероз-
міщення Вкладу.».

2. викладення пункту 2.1.3. даних Правил у наступній редакції:
«2.1.3. Якщо Вкладник не звернувся за поверненням Вкладу від-

повідно до умов п. 2.1 Правил та Банк не направив повідомлення
Вкладнику про припинення Договору до Дати повернення Вкладу,
то:

- за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає до
17.01. 2016 р. (включно) -  строк Вкладу вважається подовженим на
той самий строк із урахуванням умов п. 1.6 Правил;

- за строковими Вкладами, Дата повернення яких припадає після
18.01.2016 р. (включно) – Вклад вважається перерозміщеним на
новий строк, що дорівнює попередньому строку розміщення Вкладу,
із урахуванням умов п. 1.6 Правил. Таке перерозміщення Вкладу
вважається укладенням нового Договору строкового Вкладу.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення
в офіційному друкованому виданні, а саме: 31.08.2016 р.

Датою початку дії змін до Правил є 01.10.2016 р.
Заступник Голови Правління – 
Начальник Юридичного департаменту                  С.М. Панов

Банківська та Генеральна ліцензія №75 видані НБУ 05.10.2011 року. Усі види банківських послуг.

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках
реалізації «Комплексної (Зведеної) Програми
Підвищення Безпеки Енергоблоків Атомних
Електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євра-
том проводить відкриті міжнародні торги на за-
купівлю товарів і супутніх послуг за Принципами
та правилами закупівель товарів, робіт і послуг
ЄБРР на «Модернізацію систем збудження гене-
ратора» (№ RFP-15212-125-GOODS-1).

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано 
на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 
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ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реа-
лізації «Комплексної (Зведеної) Програми Підви-
щення Безпеки Енергоблоків Атомних
Електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом
проводить відкриті міжнародні торги на закупівлю
товарів і супутніх послуг за Принципами та прави-
лами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР на
«Оснащення установками автоматичного кон-
тролю силового маслонаповненого обладнання
головної схеми видачі потужності АЕС» (RFP-
17104-126-GOODS-1).
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ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реа-
лізації «Комплексної (Зведеної) Програми Підви-
щення Безпеки Енергоблоків Атомних
Електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом
проводить відкриті міжнародні торги на закупівлю
товарів і супутніх послуг за Принципами та прави-
лами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР на
«Організація нових місць контролю бору-10 в сис-
темах, пов’язаних з 1-м контуром» (RFP-13503-
130-GOODS-1).
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ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» в рамках реа-
лізації «Комплексної (Зведеної) Програми Підви-
щення Безпеки Енергоблоків Атомних
Електростанцій» за кредитні кошти ЄБРР/Євратом
проводить відкриті міжнародні торги на закупівлю
товарів і супутніх послуг за Принципами та прави-
лами закупівель товарів, робіт і послуг ЄБРР на
«Впровадження системи промислового телеба-
чення для пожежо/вибуховонебезпечних і необслу-
говуваних приміщень» (RFP-13509-131-GOODS-1).

«Запрошення до участі в торгах» опубліковано
на сайтах ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 

http://energoatom.kiev.ua та ЄБРР http://ebrd.com.
Контактні телефони ГУП КзПБ: +380 (44) 277-

79-87, +380 (44) 206-97-97
Е-mail: pmu@direkcy.atom.gov.ua
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погоДА НА зАвтРА

Укргiдрометцентр

ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 1 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +6 +11    +21 +26
Житомирська +6 +11    +21 +26
Чернігівська +5 +10    +19 +24
Сумська +5 +10    +18 +23
Закарпатська +10 +15    +22 +27
Рівненська +6 +11    +21 +26
Львівська +6 +11    +21 +26
Івано-Франківська +6 +11    +21 +26
Волинська +6 +11    +21 +26
Хмельницька +6 +11    +21 +26
Чернівецька +6 +11    +21 +26
Тернопільська +6 +11    +21 +26
Вінницька +6 +11    +21 +26

Oбласть Нiч          День
Черкаська +6   +11   +21  +26
Кіровоградська +6   +11   +21  +26
Полтавська +6   +11   +19  +24
Дніпропетровська +6   +11   +21  +26
Одеська +12   +17   +23  +28
Миколаївська +12   +17   +23  +28
Херсонська +12   +17   +23  +28
Запорізька +10   +15   +21  +26
Харківська +6   +11   +19  +24
Донецька +6   +11   +20  +25
Луганська +6   +11   +19  +24
Крим +12   +17   +23  +28
Київ +9   +11   +22  +24

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Павло ЛАРІОНОВ 
для «Урядового кур’єра»

Хоч яким спекотним був
останній місяць літа,

прохолодний подих осені
вже відчувається. Стерні і
сіножаті виблискують під
казковими килимами, зітка-
ними з міріад струн срібляс-
того павутиння. Це тради-
ційне вбрання хліборобської
ниви до зустрічі і проводів
другого бабиного літа. 

Не всі прогнози синопти-
ків і народні прикмети щодо
погодних умов у вересні під-
тверджуються. Від першого
осіннього місяця не варто
чекати природної стабіль-
ності. Про це нагадує  народ-
не прислів’я: «У вересневий
час сім погод у нас». Та, як
мовиться, на погоду не нарі-
кай, а про урожай подбай.
Незважаючи на окремі при-
родні  катаклізми, цьогоріч
гарно вродили зернові, са-
довина і городина.  Нарешті
будемо й з гречкою. А ще
небувалим солодким уро-
жаєм порадували нас пасіч-
ники. На усі три Спаси ме-
дові базари України де -
монстрували такий вибір
весняного і літнього взятку,
що очі розбігалися. Може,
наша держава за підсумка-
ми цього року перемістить-
ся з третього на друге місце
у світі з виробництва меду.
Сподіваємося на це! І на ви-
сокий урожай осінніх куль-
тур. 

У вересні прогнози погод-
них умов наступних місяців
народні синоптики склада-
ють,  спостерігаючи за при-
кметами у такі дні релігій-
них свят: Тадея, Василини
(3), Луки-Брусничника (5),
Семена-Стовпника (14), Різ-
дво  Богородиці — Друга
Пречиста (21), Петра і Па-
вла (осінніх, 23), Воздви-
ження Чесного Хреста Гос-
поднього (27).

На Тадея селянин не жу-
рився, бо «в хаті хлібець за-
вівся». А Василина про льон
клопочеться: вчасно зібрати
— волокна не втрачати, а
насіння й у снопах дозріє. О
цій порі легкі подуви вітру
здіймають у повітря  чис-
ленні пасма павутиння. Як-
що воно стелиться по землі
— на тепло; мало павутиння
— осінь буде сухою.

Гуцули у день Луки-
Брусничника відзначають
свято вовків. Цей народний
обряд здавна вважається
своєрідним запобіжним за-
ходом від втрат домашніх
тварин на пасовиськах.
Якщо до цього дня дозріла
брусниця, то час косити
овес; якщо осика ще не
скинула листя, довго не
буде дощів; якщо журавлі
вже відлетіли у вирій —
зима буде ранньою. 

До свята Семена-Стов-
пника хлібороби повинні за-
вершити сівбу озимих. Старі
люди кажуть: «На Семена
до обіду сій-ори, а після обі-
ду немає пори». Цього дня
уже можна засилати сватів,
щоб на Покрову (14 жовтня)
справляти весілля. На Семе-
на починали вечорниці. По-
пулярною на них була гра в
«Коровай». Дівчата по черзі
з короваєм у руках обходили
парубків, які статечно сиді-
ли на лавах і  співали обря-
дову пісню, її завершальні
слова: «Коровай, коровая,
кого любиш, вибирай!» З по-
клоном дівчина давала окра-
єць коровая своєму обранце-
ві. Після таких вечорниць
часто засилали сватів.

Якщо Семен проводжає у
вирій гусей, зима буде ран-
ня; якщо гуси летять високо
— сніг випаде нескоро; якщо
білка вже змінила хутро —
зима буде лагідна.

На Різдво Богородиці гос-
подині печуть з питльовано-
го (найбілішого) борошна
пироги, варять вареники —
«щоб жіноча душа не болі-
ла». Перед іконою Божої
Матері запалюють  свічку і
ставлять на столі миску ку-
ті, заправленої медом. Це
обряд пошанування матерів
аж до дванадцятого коліна.
Бездітні жінки моляться
Богородиці і просять її допо-
могти їм пізнати щастя ма-
теринства. Народне при-
слів’я каже: «Друга Пречис-

та дощем поливає — нега-
разди змиває». Але дощ на
Пречисту, за давніми при-
кметами, це ще й ознака
щедрого наступного госпо-
дарського року.

На Петра і Павла — день
осіннього рівнодення. Сонце
дедалі менше посилає свого
тепла на землю. Якщо горо-
бина рясно вкрита яскрави-
ми кетягами — осінь буде з
дощами, а зима — з мороза-
ми. Під стріхами сільських
осель ця ягода займає по-
чесне місце з калиною. Вва-
жається,  що горобина охо-
роняє обійстя від усякого
лиха, відганяє нечисту силу.
Якщо кетягів на дереві мало
— осінь буде без дощів, а на-
ступне літо — спекотне. 

На Воздвиження можна
їсти горіхи нового врожаю.
До цього дня їх споживання
вважалося великим гріхом,
бо серцевина плодів схожа
на хрест. Чотири перші горі-
хи кидали на чотири боки,
«щоб ніколи не вкусила га-
дюка». Господарі в цей день
кладуть у засіки обереги —
дерев’яні хрести (чи на-
вхрест дві вербові гілки),
«щоб із зимовими запасами
не трапилося ніякого лиха».
У вирій відлітають останні
птахи, ведмеді лаштують
барлоги. «На Воздвиження
жупан з кожухом міняють-
ся, а осінь із зимою», — ка-
же народна мудрість.

Ми стерпимо будь-які
примхи погоди: буревії,
градобої, зливи і морози.
Знаємо наперед, що ці при-
родні лиха скороминучі.
Важко терпіти нахабну аг-
ресію нашого зажерливого
північного  сусіда, якій не-
має  кінця-краю. Який обе-
ріг поставити нам на наших
кордонах, щоб навіки убез-
печити себе від хижих зазі-
хань ворога? Він у нас був.
Позбулися,  беззастережно
повіривши у миролюбні за-
певнення наддержав-га-
рантів. Тепер «маємо те, що
маємо…»

Шевченко обіцяє
конкуренцію 
у головній команді

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

РОБОТА НАД ПОМИЛКАМИ. Головний тренер національної
збірної України з футболу Андрій Шевченко, якому належить
дебютувати у новій ролі вже 5 вересня — у відбірній зустрічі
чемпіонату світу 2018 року з командою Ісландії, пояснив велику
кількість викликаних на збір гравців тим, що він планує створи-
ти конкуренцію у національній команді.

«Гравці мають  знати, що, аби отримати місце у складі, за
нього потрібно боротися. Треба доводити, що ти  кращий за ін-
ших, показувати результат», — зазначив наставник синьо-жов-
тих. 

Перед командою  стоять лише найвищі завдання на майбут-
ню кваліфікацію, запевнив керманич збірної. «Але спочатку ми
зобов’язані повернути довіру вболівальників своїми звершен-
нями і самовіддачею», — додав він.

За словами  Андрія Шевченка, він чудово розуміє, на яке міс-
це потрапив, і чого очікує від збірної України футбольна спіль-
нота: «Відсьогодні нам необхідно зосередитися, сконцентрува-
тися і вирішити поставлені завдання. Я 18 років провів у націо-
нальній команді як гравець і добре знаю, що таке збірна Украї-
ни. Пройшов багатьох тренерів, у мене є чітке розуміння специ-
фіки тренерської роботи. Тут у тебе набагато менше часу, ніж у
клубного тренера. Ти маєш сконцентруватися на деталях, які
потрібні для команди».

Багатьох прихильників футболу цікавить, як саме збірна Ук-
раїни гратиме під керівництвом Андрія Шевченка. Адже спіль-
нота чекає позитивних змін у виступах команди після невдач на
Євро-2016 у Франції. Шевченко жартома поділився деякими
секретами нової формації: «Гратимемо  з одним воротарем і чо-
тирма захисниками. У нашому арсеналі є кілька тактик, які пла-
нуємо використовувати  залежно від специфіки суперників і
матчів. Головне, щоб футболісти якнайшвидше ознайомилися
зі структурою командної гри».

Саме через брак колективізму «погоріли» у Франції підопіч-
ні Михайла Фоменка. Цікаво, яку роботу над помилками зро-
били ті з них, кому  доведеться працювати з Андрієм Шевчен-
ком? 

Матч на «Олімпійському»  не буде простим, адже збірна Іс-
ландії — головне відкриття минулої європейської першості —
нині посідає 22 місце у рейтингу ФІФА. 

Коровай, коровай, кого
любиш — вибирай!
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ. На Воздвиження жупан з кожухом
міняються, а осінь із зимою

НАШ КАЛЕНДАР

1 вересня — День знань
2 вересня — День нотаріату
4 вересня — День підприємця; 25 років тому (1991) над бу-

динком Верховної Ради України було піднято
синьо-жовтий прапор

5 вересня — Міжнародний день благодійності
8 вересня — Міжнародний день солідарності журналістів;

Міжнародний день грамотності
10 вересня — День фізичної культури і спорту;  День україн-

ського кіно; Всесвітній день запобігання само-
губствам

11 вересня — День танкістів; День працівників нафтогазової
та нафтопереробної промисловості;  Усікновін-
ня. Строгий піст

15 вересня — Міжнародний день демократії
16 вересня — Міжнародний день охорони озонового шару
17 вересня — День рятувальника; День винахідника і раціо-

налізатора; День фармацевтичного працівника
18 вересня — День працівника лісу
21 вересня — Міжнародний день миру; Різдво Пресвятої Бо-

городиці. Друга Пречиста
22 вересня — День партизанської слави
25 вересня — День машинобудівника; Всесвітній день серця
26 вересня — Всесвітній день моря; Європейський день мов;

Міжнародний день боротьби за повну ліквіда-
цію ядерної зброї

27 вересня — День туризму; Всесвітній день туризму; Воз-
движення Чесного Хреста Господнього

28 вересня — Всесвітній день боротьби із захворюванням на
сказ

30 вересня — День усиновлення; Всеукраїнський день бібліо-
тек
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Українці завжди вміли красиво домовлятися про те, що стосується лише двох


