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

Електронні декларації —
вже реальність 

НАРЕШТІ. Відучора у країні повноцінно запрацювала систе-
ма електронного декларування. Відповідне рішення члени На-
ціонального агентства з питань запобігання корупції ухвалили
одностайно останнього дня літа.  

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту ін-
формації України Леонід Євдоченко передав голові Національ-
ного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак
сертифікат відповідності комплексної системи захисту інфор-
мації Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповнова-
жених на виконання функцій держави або місцевого
самоврядування. Контроль за виконанням цього рішення покла-
дено на голову НАЗК Наталію Корчак, повідомляє УНІАН.

«Держава мала втрутитися в це питання, вона виконала всі
свої зобов’язання. Можемо констатувати, що комплексна сис-
тема захисту інформації реєстру електронних декларацій гото-
ва до ухвалення, збереження та оприлюднення декларацій у
захищеному режимі», — заявив голова Держспецзв’язку. 

ЦИТАТА ДНЯ

ПЕТРО ПОРОШЕНКО: 
«Напрацювання

політеху, які буде
реалізовано через

стартапи і
технопарк вишу, вже
сьогодні забезпечать

прихід в Україну
сотень інвесторів».

Президент про визначний внесок «Київської
політехніки» у зростання економіки 
й обороноздатності країни 

23,763 млрд грн
становив на 1 вересня залишок коштів 

на єдиному рахунку Держказначейства.
Це в 2,2 раза більше від аналогічного

торішнього показника
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З вини нетверезих
водіїв кількість ДТП
цього року
збільшилася майже 
на 42%4

ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів
України «Деякі питання надання
пільг і житлових  субсидій
населенню на придбання твердого
палива і скрапленого газу»

Душпастирі в армії 

КАПЕЛАНСТВО. Незабаром у Збройних силах 
буде запроваджено інститут військового духовенства 

Подолати відстані з інвестором
РЕГУЛЮВАННЯ. У цьому мають допомогти зокрема тісна співпраця з ним 
та використання інструментів ринку цінних паперів 

Вікторія КОВАЛЬОВА,  
«Урядовий кур’єр»

Нам необхідно залучити в
країну від 120 до 200 мі-

льярдів доларів прямих інозем-
них інвестицій на накопичення
до 2036 року, щоб досягти такого

рівня економіки, як у Колумбії
та Польщі. 

Це залежатиме від швидкості
зростання ВВП щорічно (на
6,5—9 %). Про це на прес-бри-
фінгу «Національна рада ре-
форми: прогрес реформи
дерегуляції» повідомив заступ-

ник голови АПУ, секретар На-
ціональної ради реформ Дмитро
Шимків. 

За його словами, інвестиції —
важливий компонент у структу-
рі ВВП (53—55%) . У Польщі цей
показник становить 54%, у Чехії
досягає 70% ВВП.  

Для залучення інвестицій по-
трібно мати потужну структуру,
яка працюватиме з інвесторами,
обговорюватиме конкретні ін-
вестиційні проекти і супровод-
жуватиме інвестиції. «Але
інвестор не може отримувати
належну інформацію про Украї-

ну. Подивившись на виконання
одного з указів Президента щодо
ведення англійськомовної версії
офіційних веб-сайтів органів
державної влади, робимо
висновок про складну си-
туацію», — зазначив
Дмитро Шимків. 3
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Краматорський міський суд Донецької області (84000, 
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ «Дельта Банк» в особі уповноваженої
особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію
AT «Дельта Банк» Кадирова Владислава Володимировича до:

Романова Геннадія Володимировича, Романової Наталії Вік-
торівни про стягнення заборгованості за кредитним договором.
Відповідачі, місце проживання яких невідомо, викликаються на
10.10.2016 року о 16-00 год. до суду, каб. №3, для участі у роз-
гляді справи по суті (справа № 234/7178/16-ц.).

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття, відповідачі повинні по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута за їх відсутності. 

Суддя Літовка В. В.

Попаснянський районний суд Луганської обл. викликає як
відповідачів у судові засідання для розгляду цивільних справ за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» про стягнення заборгованості:

05.09.2016 року
13.00 - Буряковська Марія Михайлівна

Суддя Архіпенко А. В.
16.09.2016 року
11.30 - Федько Сергій Іванович
12.00 - Чайка Тетяна Миколаївна
19.09.2016 року
11.30 - Кучук Микола Сергійович
20.09.2016 року
11.30 - Ворсін Олексій Валерійович
21.09.2016 року
11.30 - Ткаченко Андрій Володимирович
11.00 - Шутенко Анастасія Леонідівна
12.00 - Титарчук Ганна Володимирівна
22.09.2016 року
11.00 -  Аленин Володимир Вікторович
11.30 - Жуков Сергій Валерійович
12.00 - Манченко Андрій Валерійович

Суддя Мозолева Т. В.
У разі неявки відповідачів у призначений час або неповідом-

лення про причини неявки справу буде розглянуто за їх  відсут-
ності за наявними доказами.

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

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового розслідування
Підозрюваний Кострубицький Олексій Олександрович,

24.08.1978 року народження, зареєстрований за адресою:
Донецька область, м. Донецьк, в/ч Д-0065, та мешкає за ад-
ресою: Донецька обл., м. Донецьк, вул. Роздольна, буд. 28,
кв. 126, на підставі ст.ст. 297-5, 133, 135 КПК України, вам
необхідно з’явитися 5 вересня 2016 року, 7 вересня 2016
року та 8 вересня 2016 року до каб. 7, СВ УСБУ в Донецькій
області, до слідчого Заїки Вадима Васильовича за адресою:
Донецька область, м. Маріуполь, вул. Георгіївська, буд. 77,
для проведення слідчих (процесуальних) дій за вашою
участю у кримінальному провадженні № 12015050000000442
за ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Ватутінський міський суд Черкаської області ви-
кликає обвинуваченого Авдєєва Євгенія Валентино-
вича, 28 травня 1976 року народження,
зареєстрованого за адресою: вул. Звенигородська,
22, кв. 5, м. Ватутіне Черкаської області, відповідно
до вимог ст. 297-5, 323 КПК України, в судове засі-
дання на 10 год. 00 хв. 9 вересня 2016 року на роз-
гляд кримінального провадження відносно Авдєєва
Євгенія Валентиновича, у вчиненні кримінального
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 КК Ук-
раїни, що відбудеться за адресою: вул. Будівельна,
1, м. Ватутіне Черкаської області.

Суддя В. А. Здоровило

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

Пузир Олександра Олександровича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором. Відповідач, місце
проживання якого невідомо, викликається на 27.09.2016
року о 08-30 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті (справа №234/8361/16-ц).

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

Суддя Літовка В. В.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(суддя О. О. Наумик) викликає в судове засідання, яке відбу-
деться 5 вересня 2016 року о 14.30 годині за адресою: м. Кос-
тянтинівка, пр. Ломоносова, 157, корп. 2, каб. 24, як відповідачів
по справі за позовом Публічного акціонерного товариства 
«УКРСОЦБАНК» про стягнення заборгованості:

— Суслову Тетяну Сергіївну: м. Макіївка, с. К. Маркса, 
пр. Кооперативний, 2 «а»;

— Суслова Ігоря Івановича: м. Донецьк, вул. Б. Магістральна,
23/20.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази на їхнє підтвердження.

У разі неявки відповідачів у судове засідання справа, згідно
з вимогам ЦПК України може бути розглянута за їхньої відсут-
ності.

Зважаючи на Постанову Правління НБУ № 466 

від 06.08.2014 р.,УФСІ повідомляє ПП «Мілон-газ»,

що оплата утриманих раніше 2,5% коштів 

з платежів за договорами підряду 

№№ CP-W-1200041 -KFW; CP-W-1200048 -KFW;

CP-W-1200082 -KFW; CP-W-1200150 -KFW 

проводитися не буде.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, До-
нецька область, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розгля-
дає цивільну справу за позовною заявою Закурдаєва Олександра
Васильовича до Величка Сергія Миколайовича про внесення
змін в актовий запис про народження дитини про батька, треті
особи: Величко Тетяна Іванівна, Орджонікідзевський відділ дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби
Маріупольського міського управління юстиції в Донецькій об-
ласті. На судове засідання по справі, яке призначено на 5 ве-
ресня 2016 року о 13.00 годині (каб. №26), викликається
відповідач Величко Сергій Миколайович, 30.06.1971 року народ-
ження, останнє відоме місце його мешкання: Донецька область,
м. Макіївка-35, с. Каліново, вул. Можайського, буд. 116-Б.

Відповідачу пропонується надати до вищевказаної дати пись-
мові заперечення щодо позову та посилання на докази, якими
він обґрунтовує. У випадку неприбуття, відповідач повинен по-
відомити суд про причини неявки, інакше справа буде розгля-
нута у його відсутність. 

Суддя Лутай A. M.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Держав-
ної іпотечної установи до Бачуріної Вікторії Олександрівни,
Іващенка Олександра Семеновича про стягнення заборгова-
ності за договором про іпотечний кредит та інфляційних
втрат.

Відповідачі по справі Бачуріна Вікторія Олександрівна,
Іващенко Олександр Семенович викликаються на 5 вересня
2016 року о 09.00 годині до Добропільського міськрайон-
ного суду, кабінет № 7, для участі у розгляді справи. До роз-
гляду цивільної справи пропонується надати суду письмові
пояснення та заперечення, а також усі наявні докази по
справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їхню відсутність на підставі наяв-
них у них даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко С. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська,
буд. 39 «А») розглядає цивільну справу за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства «Всеукраїнський Банк Роз-
витку» до Бабаян Ірини Орестівни, Кривоноса Дениса
Володимировича, Бабаяна Агвана Усіковича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі по справі Бабаян Ірина Орестівна, Кривоніс
Денис Володимирович, Бабаян Агван Усікович виклика-
ються на 5 вересня 2016 року о 09.00 годині до Добропіль-
ського міськрайонного суду, кабінет № 7, для участі у
розгляді справи. До розгляду цивільної справи пропону-
ється надати суду письмові пояснення та заперечення, а
також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачів,
необхідно повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута у їхню відсутність на підставі наяв-
них у них даних чи доказів і ухвалено заочне рішення. 

Суддя Діденко С. О.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Радянська, буд.
39 «А») розглядає позовну заяву Органу опіки та піклування До-
бропільської райдержадміністрації в інтересах Полухіна Максима
Олександровича до Полухіної Ніни Олександрівни про позбав-
лення батьківських прав.

Відповідачка Полухіна Ніна Олександрівна, 28.06.1990 року
народження (паспорт ВК 318102), останнє місце реєстрації: До-
нецька область, Добропільський район, с. Новофедорівка, вул.
Чапаєва, 49; останнє місце проживання: Донецька область, м.
Красноармійськ, вул. Спартака, 41, викликається на 5 вересня
2016 року о 13.30 год. до Добропільського міськрайонного суду,
кабінет № 14, для участі у розгляді справи. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та запе-
речення, а також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідачки, не-
обхідно повідомити суд про причини неявки, інакше справу буде
розглянуто у її відсутність на підставі наявних у ній даних чи до-
казів і ухвалено заочне рішення.

Суддя Хоменко Д. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Бельгасем Тетяни Володимирівни до Бельга-
сема Ахмеда Бен Сассі про розірвання шлюбу.

Відповідач по справі: Бельгасем Ахмед Бен Сассі, який заре-
єстрований за адресою: Донецька область, м. Єнакієве, вул.
Мальванова, буд. 99, кв. 49, викликається до суду (м. Бахмут,
Донецька область, вул. Миру, 5, каб. 304) на 05.09.2016 р. о 12
год. 30 хв. для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідач повинен пові-
домити суд про причину неявки, інакше справа буде розглянута
у його відсутність.

Суддя І. В. Решетняк

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
Жмихової Наталі Юріївни до Горобченка Віталія Анатолійовича,
третя особа: Горобченко Анатолій Віталійович, про стягнення алі-
ментів на утримання дитини, яка продовжує навчання.

Відповідач у справі: Горобченко Віталій Анатолійович, останнє
відоме суду місцезнаходження: м. Єнакієве, сел. Корсунь, вул.
Інтернаціональна, 3, викликається на 5 вересня 2016 р. о 09 год.
30 хв. до суду (каб. №203) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення на позов
та докази. У випадку неможливості прибуття відповідач повинен
повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд
справи відбудеться за його відсутності.

Суддя Дубовик Р. Є.

Дзержинський міський суд Донецької області (85200,
м. Торецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне про-
вадження № 1-кп/225/159/2016 за обвинуваченням Ді-
кого Олексія Олександровича за ч. 1 ст. 258-3 КК
України. Ухвалою Дзержинського міського суду Донець-
кої області від 29.03.2016 року постановлено провад-
ження здійснювати в порядку спеціального розслідування
та призначити до розгляду. Обвинувачений по справі
Дікий Олексій Олександрович (зареєстрований за адре-
сою: м. Макіївка, вул. Кронштадтська, буд. 73, кв. 23) ви-
кликається на 5 вересня 2016 року о 10.00 год. до суду,
каб. № 7, для участі у розгляді справи по суті.

Суддя В. В. Андреєв

Дзержинський міський суд Донецької області (85200, м. То-
рецьк, вул. Дружби, 4) розглядає кримінальне провадження 
№ 1-кп/225/62/2016 за обвинуваченням Погодіна Вадима Вікто-
ровича, Сухомлинова Максима Вікторовича, Москальова Юрія
Аркадійовича за п. 3, п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України. Обвинувачені
по справі: Погодін Вадим Вікторович (зареєстрований за адре-
сою: м. Донецьк, вул. Артема, 104/146), Сухомлинов Максим Вік-
торович (зареєстрований за адресою: м. Макіївка, вул.
Первомайська, 2/6), Москальов Юрій Аркадійович (зареєстрова-
ний за адресою: м. Донецьк, вул. Матросова, буд. 25) виклика-
ються на 5 вересня 2016 року о 09.00 годині до суду, каб. № 8,
для участі у розгляді справи по суті.

Суддя О. Г. Геря

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Бурцевої
Юлії Іванівни про стягнення боргу.

Відповідачка по справі Бурцева Юлія Іванівна (адреса:
Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Брайляна, 8/37) викли-
кається на 05.09.2016 року об 11 год. 15 хв. до суду, ка-
бінет № 307, 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 причину неявки,
інакше справа буде розглянута в її відсутність. 

Суддя Л. В. Шевченко

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) виконує доручення турець-
кого суду про вручення документів Агібаловій Ірині Ана-
толіївні в рамках справи про розірвання шлюбу між
Сайіт Джеміль Карадаш і відповідачем Іриною Агібало-
вою. Агібалова I. A., зареєстрована за адресою: м. До-
нецьк, пр. Гурова, 26/16, викликається на 05.09.2016 р.
о 09.00 год. до суду для вручення пакету документів.

З опублікуванням оголошення про виклик Агібалова
I. A. вважається повідомленою про дату, час і місце вчи-
нення окремої процесуальної дії.

Суддя Владимирська І. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Білоус На-
талі Олексіївни про стягнення боргу.

Відповідачка по справі Білоус Наталя Олексіївна (ад-
реса: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Саратовська,
3/105) викликається на 05.09.2016 року об 11 год. 30 хв.
до суду, кабінет №307, 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 причину неявки,
інакше справа буде розглянута в її відсутність. 

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Скіби Ма-
рини Геннадіївни про стягнення боргу.

Відповідачка по справі: Скіба Марина Геннадіївна (ад-
реса: Донецька обл., м. Єнакієве, вул. Саратовська,
13/111) викликається на 05.09.2016 року об 11 год. 45
хв. до суду, кабінет № 307, 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 причину неявки,
інакше справа буде розглянута в її відсутність. 

Суддя Л. В. Шевченко

�УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про деякі питання Національної академії
державного управління при Президентові

України
З метою здійснення ефективного науково-методичного забезпечення

діяльності системи підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення
кваліфікації державних службовців у сучасних умовах реформування дер-
жавної служби та державного управління, створення організаційних умов
для проведення модернізації та належного функціонування Національної
академії державного управління при Президентові України ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Призначити КУЙБІДУ Василя Степановича президентом Національної
академії державного управління при Президентові України.

2. Затвердити новий персональний склад Наглядової ради Національної
академії державного управління при Президентові України (додається).

3. Президенту Національної академії державного управління при Прези-
дентові України в тримісячний строк внести пропозиції щодо реформування
та стратегії розвитку Національної академії державного управління при Пре-
зидентові України.

4. Визнати такими, що втратили чинність, абзац третій статті 1 та статтю
3 Указу Президента України від 9 грудня 2011 року № 1110 «Питання ре-

формування Національної академії державного управління при Президен-
тові України».

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Президент України П. ПОРОШЕНКО

м. Київ
31 серпня 2016 року
№375/2016

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України

від 31 серпня 2016 року № 375/2016

СКЛАД
Наглядової ради Національної академії державного управління

при Президентові України
КОВАЛЬЧУК Віталій Анатолійович — Перший заступник Глави Адмініс-

трації Президента України, голова Наглядової ради
АННЕНКОВА Наталія Валентинівна — Керівник Головного департаменту

регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України
ВАЩЕНКО Костянтин Олександрович — Голова Національного агентства

України з питань державної служби
ГЕРАСИМОВ Артур Володимирович — народний депутат України, Пред-

ставник Президента України у Верховній Раді України (за згодою)
ГЕРАЩЕНКО Ірина Володимирівна — Перший заступник Голови Верхов-

ної Ради України (за згодою)

ДНІПРОВ Олексій Сергійович — Керівник Апарату Адміністрації Прези-
дента України

КАПІНУС Євгеній Валерійович — заступник Міністра фінансів України
— керівник апарату

КЛИЧКО Віталій Володимирович — голова Київської міської державної
адміністрації

КОВТУНЕЦЬ Володимир Віталійович — перший заступник Міністра ос-
віти і науки України

КУЦИК Іван Маркович — заступник Керівника Державного управління
справами

ОЛІЙНИК Анатолій Дмитрович — голова Вінницької обласної ради (за
згодою)

ПІТЦИК Мирослав Васильович — виконавчий директор Всеукраїнської
асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України» (за
згодою)

РЕЗНІЧЕНКО Валентин Михайлович — голова Дніпропетровської облас-
ної державної адміністрації

РОМАНЮК Микола Ярославович — Луцький міський голова (за згодою)
РУБАН Юрій Григорович — Керівник Головного департаменту з питань

гуманітарної політики Адміністрації Президента України
САЄНКО Олександр Сергійович — Міністр Кабінету Міністрів України
СИНЮТКА Олег Михайлович — голова Львівської обласної державної

адміністрації.
Глава Адміністрації

Президента України І. РАЙНІН

 оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення  оголошення 

Барський районний суд Вінницької області викликає як відповідача Пасічнюка Євгена
Борисовича в судове засідання, яке відбудеться о 09 год. 00 хв. 5 вересня 2016 року за
адресою: Вінницька обл., м. Бар, вул. Соборна, 2, по цивільній справі № 125/912/16-ц за
позовом Пасічнюк Оксани Юріївни до Пасічнюка Євгена Борисовича про стягнення алі-
ментів під головуванням судді Переверзєва С. В.

У разі неявки в судове засідання відповідача, справу буде вирішено на підставі наявних
у ній доказів.

Приазовський районний суд Запорізької області викликає відповідача Скітейкіна Дмитра Миколайовича, 23.04.1976 р.н., останнє відоме місце про-
живання якого: Донецька область, м. Горлівка, вул. Перемоги, буд. 42, кв. 19, у судове засідання по цивільній справі за позовом Скітейкіної Христини
Іванівни до Скітейкіна Дмитра Миколайовича про розірвання шлюбу, яке призначене на 16 вересня 2016 року о 09 годині 00 хвилин і відбудеться в при-
міщенні Приазовського районного суду Запорізької області за адресою: вул. Пушкіна, 5, смт Приазовське Приазовського району Запорізької області.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається повідомленим про час і місце розгляду справи і у разі неявки до суду справа може
бути розглянута за відсутності відповідача на підставі наявних у ній доказів. Відповідач зобов’язаний повідомляти про зміну свого місця проживання
(перебування) або місцезнаходження під час провадження справи, а також про причини неявки в судове засідання. У разі неповідомлення суду про при-
чини неявки вважається, що відповідач не з’явився в судове засідання без поважних причин.

Суддя Шеїна Л. Д.
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оголошення

Дружківський міський суд Донецької області ви-
кликає відповідача Полякову Тетяну Володимирівну,
10.07.1987 р.н., останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Дружківка, вул. Дружби, буд. 85,
кв. 66, по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Полякової Тетяни Володимирівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором в судове за-
сідання, яке відбудеться 07 вересня 2016 р. о 08.30
год. в приміщенні суду за адресою: Донецька обл.,
м. Дружківка, вул. Енгельса, 45. В разі неявки в су-
дове засідання суд розглядатиме справу за відсут-
ності відповідача за наявними у справі доказами.

Суддя Т. Л. Панова

Сєвєродонецький міський суд Луганської області ви-
кликає в якості відповідача Назарова Олександра Вале-
рійовича, 12.01.1986 р.н., останнє відоме місце
реєстрації: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, с. Си-
ротіне, вул. Бикова, 51-а, у судове засідання з розгляду
цивільної справи № 428/6478/16-ц за позовом Назарової
Олени Володимирівни до Назарова Олександра Валері-
йовича про розірвання шлюбу, яке відбудеться
05.09.2016 року о 16 годині 45 хвилин у приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, буль-
вар 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

Києво-Святошинський районний суд Київської
області повідомляє відповідача Косякова Дмитра
Васильовича про те, що розгляд цивільної справи
за позовом Косякової Світлани Володимирівни до
Косякова Дмитра Васильовича відбудеться о 09 год.
00 хв. 06 вересня 2016 року в приміщенні Києво-
Святошинського районного суду Київської області,
який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Мельни-
ченка, 1.

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

Суддя А.Я.Волчко

Зміївський районний суд Харківської області ви-
кликає Писарєва Дмитра Станіславовича, який заре-
єстрований за адресою: м. Київ (Деснянський
район), вул. Курчатова, 11/210, як відповідача у ци-
вільній справі за позовом Стадник Алевтини Іванівни
до Писарєва Дмитра Станіславовича про визнання
права власності на 1/2 частину житлового будинку.

Судове засідання призначено на 13 годину 30 хви-
лин 26 вересня 2016 року.

У разі неявки Писарєва Д. С. справу буде розгля-
нуто за його відсутності на підставі наданих доказів
та буде винесено заочне рішення.

Суддя Чигрина Л. Г.

Добропільський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85004, м. Добропілля Донецької області, вул.
Банкова, буд. 39 а) розглядає цивільну справу
227/3197/16-ц за позовом Земляк Катерини Володи-
мирівни до Кутузова Євгена В’ячеславовича про на-
дання дозволу на виїзд/в’їзд дітей без згоди та
супроводу батька.

Відповідач Кутузов Євген В’ячеславович, 09 вересня
1978 р.н., викликається на 12 вересня 2016 року на
09-00 годину до Добропільського міськрайонного
суду, кабінет № 15, для участі у розгляді справи.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття повинен
повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута у його відсутність, на підставі наявних
у справі доказів буде ухвалено заочне рішення. 

Суддя Мавроді Р.Ф.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля Донецької області, вул. Банкова, буд.
39 а) розглядає цивільні справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства КБ «ПРИВАТБАНК» про стягнення забор-
гованості.

Відповідачі:
Мірошниченко Олексій Сергійович, 12.12.1983 р.н., який

зареєстрований за адресою: м. Харцизьк, вул. Краснознамен-
ська, 77-а/13 Донецької області, номер справи 227/3045/16-ц.

Бабакова Людмила Іванівна, 08.03.1960 р.н., яка зареєстро-
вана за адресою: м. Харцизьк, вул. Вокзальна, буд. 62 Донець-
кої області, номер справи 227/3049/16-ц.

Викликаються на 09 вересня 2016 року на 09:00 годину до
Добропільського міськрайонного суду, кабінет № 15, для
участі у розгляді справи. Відповідачам пропонується надати
свої заперечення щодо позову та докази. У випадку непри-
буття повинні повідомити суд про причини неявки, інакше
справа буде розглянута за їх відсутності, на підставі наявних
у справі доказів будуть ухвалені заочні рішення. 

Суддя Мавроді Р.Ф.

Новомиргородський районний суд Кіровоградської
області викликає МАЛАШЕВИЧА СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА,
02 вересня 1974 року народження, в судове засідання у
якості відповідача по цивільній справі № 395/936/16-ц за
позовом МАЛАШЕВИЧА ВОЛОДИМИРА ВАСИЛЬОВИЧА
до МАЛАШЕВИЧА СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА, третя особа:
Новомиргородський районний сектор Управління дер-
жавної міграційної служби у Кіровоградській області про
визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням.

Повідомляємо відповідача МАЛАШЕВИЧА СЕРГІЯ ВА-
СИЛЬОВИЧА, що справа призначена до розгляду на 21
вересня 2016 року о 09 годині в приміщенні Новомирго-
родського районного суду за адресою: м. Новомиргород
Кіровоградської області, вул. Соборності, 157. У разі не-
явки відповідача в судове засідання та неповідомлення
про причини неявки, суд розглядатиме справу за його
відсутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя С. В. Щенюченко

Васильківський міськрайонний суд Київської об-
ласті викликає Сліпченка Юрія Васильовича y судове
засідання як відповідача у справі за позовом Комер-
ційного банку «Приватбанк» до Сліпченка Юрія Ва-
сильовича про стягнення заборгованості за
кредитним договором, яке призначено на 06 вересня
2016 р. на 10 год. 30 хв. і відбудеться за адресою:
Київська область, м. Васильків, вул. Шевченка, 8,
суддя Ковбель М. М.

Ви зобов’язані повідомити суд про причини не-
явки.

Роз’яснюємо, що у разі неявки у судове засідання
без поважних причин, судове засідання буде прове-
дено у Вашу відсутність, а відповідно до ч. 9 статті
74 ЦПК України з опублікуванням оголошення про
виклик відповідач вважається повідомленим про час
та місце розгляду справи.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Кір’янової Вікторії Володимирівни до
Мойша Володимира Вікторовича про визнання особи такою, що втратила
право користування житловим приміщенням. Відповідач по справі Мойш
Володимир Вікторович, останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Слов’янськ, пров. Крейдяний, будинок № 16, викликається на
06 вересня 2016 року на 13 годину 30 хвилин до Слов’янського міськра -
йонного суду Донецької області (Донецька область, м. Слов’янськ, вул.
Добровольського, 2) 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 Хаустова Т. А.

Шевченківський районний суд м. Києва повідомляє, що 08.09.2016
року о 09 год. 00 хв. буде розглядатись цивільна справа за позовом
Біланчук Ганни Миколаївни, Нагорної Лесі Миколаївни, Нагорного Ми-
коли Сергійовича, Оринянської Тетяни Миколаївни до Біланчука Юрія
Івановича про визнання особи такою, що втратила право користування
житловим приміщенням зі зняттям із реєстраційного обліку.

Біланчук Юрій Іванович, останнє відоме місце проживання: м. Київ,
вул. Ак. Туполєва, 12, буд. 1-А, кв. 14, викликається в судове засідання
як відповідач. У випадку неявки в судове засідання позов буде розгля-
нуто в його відсутність на підставі матеріалів справи.

Адреса суду: 03680, м. Київ, вул. Дегтярівська, 31, каб. 308.
Суддя Н. Г. Притула

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»
ТОВАРНА БІРЖА «Центральна Товарна Біржа»

Піщанський районний суд Вінницької області викликає в судове за-
сідання відповідачів Зубко І. П., Зубко Л. В., Баланюк Р. Г. в справі за
позовом Більмак Тетяни Миколаївни до Зубко Івана Платоновича,
Зубко Любові Василівни, Баланюк Ріти Георгіївни про визнання дого-
вору купівлі-продажу дійсним та визнання набуття права власності. 

Розгляд справи відбудеться 8 вересня 2016 року о 10 год. 00 хв. в
приміщенні Піщанського районного суду Вінницької області, за адре-
сою: смт Піщанка, вул. Вишнева, 5 Вінницької області. 

Суддя О. І. Фартух

Старобільський районний суд Луганської області викликає Красні-
кову Олену Володимирівну, зареєстровану за адресою: м. Луганськ,
кв. Степовий, 5/141, як відповідача у судове засідання по цивільній
справі № 2/431/1262/16р. за позовом Краснікова І.В ., яке відбудеться
14 вересня 2016 року о 09 годині 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Старобільськ, вул. Миру, 38«а».

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

Суддя В.Ю. Колядов

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду Донецької обл. знахо-
диться справа 2/243/3230/2016 Лєпкова І. Ю. до Лєпкової Л. С., Лєпкова I. I., третя
особа: Орган опіки та піклування Слов’янської міськради, про визнання особи
такою, що втратила право користування житлом.

Розгляд відбудеться 06.09.2016 р. о 10.30 год. у Слов’янському міськрайсуді
по вул. Добровольського, 2, м. Слов’янськ.

Явка відповідачів Лєпкової Лілії Сергіївни, 14.07.1984 р.н., Лєпкова Івана Іва-
новича, 27.09.1982 р.н., місце реєстрації: Донецька обл., м. Слов’янськ, вул.  Бо-
гомольця, 8, обов’язкова. У разі неявки справу буде розглянуто без їхньої участі.
При собі мати паспорт.

Суддя І. М. Мінаєв

Слов’янський міськрайонний суд Донецької обл. повідомляє, що ци-
вільна справа № 2/243/3529/2016 за позовом Усманова Сергія Салова-
товича до Усманової Алли Герасимівни про розірвання шлюбу -
призначена до розгляду на 5 вересня 2016 року о 08.00 год., запасна
дата 16 вересня 2016 року о 08.40 годині за адресою суду: 
м. Слов’янськ Донецької обл., вул. Добровольського, 2 (2 поверх).

Явка відповідача Усманової Алли Герасимівни, яка мешкає: м. Гор-
лівка-24, вул. Бессонова, буд. 40, кв. 15 - обов’язкова. При собі мати
паспорт.

Суддя Л. М. Руденко

Оголошення
про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів 

АТ «Дельта Банк»
ТОВАРНА БІРЖА «УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА БІРЖА»

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької
області (суддя О. О. Наумик) викликає в судове за-
сідання, яке відбудеться 05 вересня 2016 року 
о 13-00 годині за адресою: м. Костянтинівка, пр. Ло-
моносова, 157, корп.2, каб.19, в якості відповідачів
по справі за позовом Публічного акціонерного това-
риства «УКРСОЦБАНК» про стягнення заборгова-
ності:

— Дейнеко Наталію Сергіївну, 86157, Донецька
область, м. Макіївка, м-н Сонячний, 20/19. 

— Дейнеко Олександра Михайловича, 86157, До-
нецька область, м. Макіївка, м-н Сонячний, 20/19.

— Дейнеко Наталію Олександрівну, 86157, До-
нецька область, м. Макіївка, м-н Сонячний, 20/19.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази на їх підтвердження.

У разі неявки відповідача у судове засідання
справа згідно з вимогами ЦПК України може бути
розглянута за його відсутності.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут Донецька область, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільні справи за позовом Публічного акціонерного
товаристві «ПроКредит Банк» до Хмелевського В’ячеслава
Веніаміновича, Хмелевської Марії Анатоліївни про стяг-
нення кредитної заборгованості. Відповідачі по справі ви-
кликаються до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5, кім. 302) для участі у розгляді справи по суті:

— Хмелевський В’ячеслав Веніамінович, який мешкає:
86400, Донецька область, м.Єнакієве, вул. Тіунова, буд.
182, на 08 вересня 2016 року на 08 год. 00 хв.

— Хмелевська Марія Анатоліївна, яка мешкає: 86400,
Донецька область, м. Єнакієве, вул. Тіунова, буд. 182, на
08 вересня 2016 року на 08 год.00 хв.

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

Суддя Фролова Н. М.

Високопільський районний суд Херсонської об-
ласті повідомляє, що 28 вересня 2016 року о 09 го-
дині 30 хвилин в приміщенні суду за адресою: смт
Високопілля, вул. Червоноармійська, 104 Херсон-
ської області, відбудеться судовий розгляд по ци-
вільній справі № 652/361/16-ц за позовом Заєць
Валентини Михайлівни до Мустафа Кесара Гуламо-
вича про визнання особи такою, що втратила право
користування житловим приміщенням.

В судове засідання у вищевикладений час викли-
кається відповідач Мустафа Кесар Гуламович,
27.05.1984 року народження.

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

Суддя Дригваль В. М.

Куйбишевський районний суд Запорізької області
(71001, Запорізька область, смт Більмак, вул. Цен-
тральна, 26 а) розглядатиме цивільні справи за по-
зовами ПАТ КБ «ПриватБанк» до фізичних осіб про
стягнення заборгованості за кредитними догово-
рами. Відповідачі:

— справа №319/784/16-ц — Богатирьов Сергій
Анатолійович, останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Сніжне, вул. Ландау, буд. 4, кв. 54,
викликається до суду на 10-00 год. 19 вересня 2016
року;

— справа №319/803/16-ц — Чекунков Олексій
Миколайович, останнє відоме місце проживання:
Донецька обл., м. Сніжне, вул. Чайковського, буд.
39, викликається до суду на 09-45 год. 19 вересня
2016 року;

— справа №319/801/16-ц — Коваленко Євген
Олексійович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Сніжне, вул. Чумаченка, буд. 14, ви-
кликається до суду на 09-30 год. 19 вересня 2016
року;

— справа №319/797/16-ц — Мамонов Олександр
Віталійович, останнє відоме місце проживання: До-
нецька обл., м. Сніжне, вул. Казахстанська, буд. 2,
кв. 2, викликається до суду на 09-15 год. 19 вересня
2016 року.

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

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення проти позову та докази на їх підтвердження.
У випадку неявки відповідача в судове засідання та
неповідомлення суду про поважну причину неявки
позов буде розглянутий за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами.

Суддя Солодовніков Р. С.

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Штейн
Олега Азізовича про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач Штейн О. А., зареєстро-
ваний за адресою: Донецька область, м. Донецьк, пр.
Ватутіна, буд. 53, викликається на 05.09.2016 р. об
11.30 год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У випадку неприбуття відпові-
дача до суду він повинен повідомити суд про причини
неявки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність.

З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дач вважається повідомленим про дату, час та місце
розгляду справи, і у разі неявки до суду справа може
бути розглянута за його відсутності.

Суддя І. М. Владимирська

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Ратни-
ченко Наталії Вікторівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідач Ратниченко Н. В.,
зареєстрована за адресою: м. Донецьк, бул. Шкільний,
буд. 16, кв. 45, викликається на 06.09.2016 р. о 09.30
год. до суду для участі у розгляді справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дач вважається повідомленим про дату, час та місце
розгляду справи, і у разі неявки до суду справа може
бути розглянута за її відсутності.

Суддя І. М. Владимирська

Селидівський міський суд Донецької області (85400,
м. Селидове, вул. Пушкіна, 4) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Дятчиної
Світлани Володимирівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідач Дятчина С. В., за-
реєстрована за адресою: Донецька область, м. Гірник,
вул. Радянська, буд. 66, кв. 36, викликається на
05.09.2016 р. об 11.00 год. до суду для участі у розгляді
справи по суті.

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

З опублікуванням оголошення про виклик, відпові-
дач вважається повідомленим про дату, час та місце
розгляду справи, і у разі неявки до суду справа може
бути розглянута за її відсутності.

Суддя І. М. Владимирська

 
Номер лота: №№216229-216230,216232-

216235,216237,216238 
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними 

договорами 
Місце проведення аукціону: www.uues.com.ua 
Дата проведення аукціону: 07  жовтня 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 09 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 

 
Номер лота: №№216239-216241,216250-216277 
Коротка назва лота: Основні засоби 
Місце проведення аукціону: www.uues.com.ua 
Дата проведення аукціону: 07  жовтня 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 12 год.00 хв. до 15 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 

 

 
Номер лота: №216361 
Коротка назва лота: Цілісний майновий комплекс 

Новоград-Волинського  
м'ясокомбінату та ТМЦ 

Місце проведення аукціону: https://ctb.dp.ua/ 
Дата проведення аукціону: 06  жовтня 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 10 год.00 хв. до 11 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 

 
 

Втрачений документ «Кваліфікаційний сертифікат 
відповідального виконавця окремих видів робіт,
пов’язаних із створенням об’єкта архітектури» 

Серія АР № 007420, виданий 
на Мамчура Дениса Олександровича, 

вважати недійсним.

У зв’язку з втратою посвідчення адвоката 

Волохова Олексія Сергійовича, 

серія АІ 849345, 

вважати недійсним.

20.09.2016 року о 10.00 годині в приміщенні Новоай-
дарського районного суду Луганської області буде слуха-
тись цивільна справа №419/2401/16-ц, №2/419/412/2016
за позовом Плужник Катерини Анатоліївни до Плужника
Сергія Володимировича про розірвання шлюбу та стяг-
нення аліментів.

Суддя Л. Д. Добривечір

Б-Дністровський МР ВДВС ГТУЮ повідомляє бор-
жника Ладан Б. Є., що 12.10.2016 р. о 10.00 год. за ад-
ресою: вул. 30 років Перемоги, 62/1, м. Б-Дністровський
відбудеться примусове виконання виконавчого листа 
№ 495/209/15-ц, виданого 11.07.2016 р. Б-Дністров-
ським м/р судом.
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Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розгля-
дає цивільні справи за позовами: 

№219/6515/2016-ц — ПАТ КБ «ПриватБанк» до Холод
Євгенії Вікторівни; 

№219/6507/2016-ц — ПАТ КБ «Приватбанк» до Оросі На-
талії Анатоліївни; 

№219/6085/2016-ц — ПАТ КБ «ПриватБанк» до Мєншова
Олександра Єгоровича; 

№219/6309/2016-ц — ПАТ КБ «Приватбанк» до Бочарової
Олени Сергіївни про стягнення суми заборгованості за кре-
дитним договором.

Відповідачі по справі:
— Холод Євгенія Вікторівна, 04.08.1986 р.н., яка зареєс-

трована та мешкає: м. Єнакієве Донецької області, вул. Ко-
муністична, буд. 67-А, кв. 23;

— Оросі Наталія Анатоліївна, 23.05.1985 р.н., яка заре-
єстрована та мешкає: м. Єнакієве Донецької області, вул.
Толбухіна, буд. 14, кв. 41;

— Мєншов Олександр Єгорович, 24.06.1983 р.н., який
зареєстрований та мешкає: м. Єнакієве Донецької області,
вул. Р. Люксембург, буд. 1, кв. 5;

— Бочарова Олена Сергіївна, 02.05.1961 р.н., яка заре-
єстрована та мешкає: м. Єнакієве Донецької області, вул.
Толбухіна, буд. 14, кв. 41, викликаються до суду (Донецька
область, м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 201) для участі в роз-
гляді справи по суті на 10-30 годину 20 вересня 2016 року.
Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони
повинні повідомити суд про причину неявки, інакше справа
буде розглянута у їх відсутність.

Суддя Воробйова І.В.

Новопсковський районний суд Луганської області
викликає відповідачів у судові засідання:

Кириліна Кирила Сергійовича для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Кириліна К.С. про стягнення заборгованості, яке від-
будеться 19 вересня 2016 року о 10-00 год. (резер-
вна дата судового засідання — 23 вересня 2016 року
о 10-00 год.);

Садиріну Анну Василівну для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Садирі-
ної А.В. про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 19 вересня 2016 року о 10-30 год. (резервна
дата судового засідання — 23 вересня 2016 року о
11-00 год.);

Юхненко Віру Петрівну для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Юх-
ненко В.П. про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 19 вересня 2016 року об 11-00 год. (резервна
дата судового засідання — 23 вересня 2016 року об
11-45 год.);

в приміщенні Новопсковського районного суду за
адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луган-
ської області.

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

Суддя Д. С. Тарасов

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільні справи за позовом ПАТ «Укрсоц-
банк» до:

Аристархова Андрія Вікторовича, Полтавця Ми-
коли Васильовича, Аристархової Людмили Семе-
нівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором. Відповідачі, місце проживання яких не-
відомо, викликаються на 06.10.2016 р. о 15-00 год.
до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи по суті
(справа № 234/7418/16-ц);

Родигіна Олексія Анатолійовича, Родигіної Олени
Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідачі, місце прожи-
вання яких невідоме, викликаються на 06.10.2016
року об 11-00 год. до суду, каб. №3, для участі у роз-
гляді справи по суті (справа № 234/7403/16-ц);

Дудченко Олени Віталіївни про стягнення заборгова-
ності за кредитним договором. Відповідач, місце про-
живання якого невідомо, викликається на 10.10.2016
року о 14-00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті (справа №234/7417/16-ц).

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

Суддя Літовка В. В.

Новопсковський районний суд Луганської області ви-
кликає відповідачів за позовами ПАТ КБ «Приватбанк»,
ПАТ «Акцент-Банк» про стягнення заборгованості, у су-
дові засідання, які відбудуться: 

12.09.2016 р. на 08-00 (резервне судове засідання
16.09.2016 р. на 08-00)

Стьопкін Максим Олегович
Суддя Бондар Ю. О.

07.09.2016 р. на 08-30 (резервне судове засідання
12.09.2016 р. на 08-30)

Ніколаєв Юрій Анатолійович
08.09.2016 р. на 08-30 (резервне судове засідання

13.09.2016 р. на 08-30)
Рябий Іван Вікторович

Суддя Заботін В. В.    
12.09.2016 р. на 16-30 (резервне судове засідання

19.09.2016 р. на 08-40)
Мілокостов Ігор Геннадійович
12.09.2016 р. на 16-10 (резервне судове засідання

19.09.2016 р. на 09-00)
Ляшонков Олег Миколайович
12.09.2016 р. на 15-50 (резервне судове засідання

19.09.2016 р. на 09-20)     
Шмонін Сергій Олександрович

Суддя  Стеценко О. С.    
У разі неявки, суд розглядатиме справу без вашої

участі на підставі ст. 169 ЦПК України.
З опублікуванням цього оголошення відповідачі по

справах вважаються належним чином повідомленими
про час, день та місце проведення судового засідання.

Охтирський міськрайонний суд Сумської області
викликає у судове засідання Дуля Віктора Олексійо-
вича, 16.03.1973 р.н., як відповідача по цивільній
справі за позовом Дуля Миколи Олексійовича до
Дуля Віктора Олексійовича, третя особа Охтирська
міська рада Сумської області про визнання права
власності в порядку спадкування, розгляд якої від-
будеться 09 вересня 2016 року о 09.00 годині в при-
міщенні суду за адресою: м. Охтирка Сумської
області, вул. Незалежності, 7.

Суддя Н. Б. Плотникова

Захаров Олександр Геннадійович, 26.01.1976 р.н., ос-
таннє відоме місце проживання якого: Донецька обл., 
м. Харцизьк, с. Гірне, вул. Шевченка, 3/3, викликається
до Добропільського міськрайонного суду Донецької об-
ласті як відповідач по цивільній справі № 227/3136/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Захарова Олександра
Геннадійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Судове засідання відбудеться
05.09.2016 року о 08:00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Суддею Бердянського міськрайонного суду Дніс-
трян О. М. (за адресою: м. Бердянськ, вул. Консуль-
ська, б. 64, каб. № 308) 06 вересня 2016 року о 13
годині 30 хвилин буде розглядатись справа за позо-
вом Іванілової Марини Сергіївни до Хлєбникова Олек-
сандра Олександровича, треті особи — орган опіки та
піклування виконавчого комітету Обухівської міської
ради, Обухівський РВ ДМС України в Київській області
про надання дозволу на виїзд за кордон неповноліт-
ньої дитини без згоди батька.

Явка відповідача у справі  обов’язкова. У разі його
неявки справа буде розглянута за його відсутності.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 09 ве-
ресня 2016 року об 11 годині в приміщенні Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна, буд. 391, Греська Павла Валерійовича, за-
реєстрованого за адресою: Донецька область, 
м. Хрестівка (Кіровське), вул. Шахтобудівельників,
буд. 108, як відповідачів по цивільній справі
№329/755/16-ц за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» про
стягнення заборгованості за кредитним договором. 

Суддя В. В. Ломейко

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як відповідача Шевченка
Олега Анатолійовича в судове засідання, яке відбу-
деться 28.09.2016 року о 10 годині 00 хвилин у при-
міщенні Білгород-Дністровського міськрайонного
суду за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул.
Військової слави, 27 (зал судових засідань №5) по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
до Шевченка Олега Анатолійовича про стягнення за-
боргованості.

У разі Вашої неявки у судове засідання, справа
може бути розглянута у Вашу відсутність. 

Суддя Н. В.Чебан

Білгород-Дністровський міськрайонний суд Оде-
ської області викликає як відповідача Плєванюка
Павла Дмитровича в судове засідання, яке відбу-
деться 28.09.2016 року о 10 годині 50 хвилин у при-
міщенні Білгород-Дністровського міськрайонного
суду за адресою: м. Білгород-Дністровський, вул.
Військової слави, 27 (зал судових засідань №5) по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
до Плєванюка Павла Дмитровича про стягнення за-
боргованості. У разі Вашої неявки у судове засідання
справа може бути розглянута у Вашу відсутність.

Суддя Н. В. Чебан

Веселівський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 21 ве-
ресня 2016 року о 12:00 годині в приміщенні Весе-
лівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Веселе, вул. Цен-
тральна, буд. 135, Гетьмана Максима Сергійовича —
Запорізька обл., Веселівський р-н, смт Веселе, вул.
Бобрових, буд. 31, кв. 59, як відповідача по цивільній
справі № 313/1836/15-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Гетьмана Максима Сергійовича про стяг-
нення заборгованості.

Суддя Потапова О. М.

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст.
74 ЦПК України викликає відповідача Коваля Миколу
Федоровича, 15.10.1948 року народження, по справі за
позовом Цукан Сергія Валерійовича до Коваля Миколи
Федоровича про виселення, в судове засідання на 29
вересня 2016 року на 15-00 годину за адресою: 
м. Суми, вул. Академічна, 13, кабінет № 506, головую-
чий по справі суддя Кривцова Г. В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати
пояснення або заперечення на позов та докази на їх
підтвердження. У разі неявки відповідача справа буде
розглядатися у його відсутність в заочному порядку.

Зарічний районний суд м. Суми відповідно до ч. 9 ст. 74
ЦПК України викликає відповідача Фаль Тетяну Сергіївну,
09 січня 1955 року народження, останнє відоме місце про-
живання: м. Суми, вул. СКД, 6/1, кв. 63, по цивільній справі
за позовом Цукан Сергія Валерійовича до Фаль Тетяни
Сергіївни про усунення перешкод у користуванні кварти-
рою шляхом виселення, в судове засідання на 17 жовтня
2016 року на 13-00 годину за адресою: м. Суми, вул. Ака-
демічна, 13, кабінет № 506, головуючий по справі суддя
Кривцова Г. В.

До зазначеної дати відповідачу пропонується надати по-
яснення або заперечення на позов та докази на їх підтвер-
дження. У разі неявки відповідача справа буде
розглядатися у його відсутність в заочному порядку.

Апеляційний суд м. Києва повідомляє, що розгляд
апеляційної скарги Руденка В. М. та ТОВ «AT Механіка»
на рішення Солом’янського районного суду м. Києва від
07 квітня 2016 року в справі за позовом ТОВ «Корпора-
ція КРТ» до Руденка В. М. та ТОВ «AT Механіка», третя
особа: ТОВ Телерадіокомпанія «Міст ТБ», ТОВ «Західна
інформаційна корпорація» про визнання інформації не-
достовірною, захист ділової репутації та відшкодування
моральної шкоди, відбудеться в приміщенні Апеляцій-
ного суду м. Києва (вул. Солом’янська, 2 а) 15 вересня
2016 року о 12 годині 50 хвилин.

У випадку явки, при собі мати паспорт або інший до-
кумент, який посвідчує особу.

Суддя В. В. Саліхов

Комінтернівський районний суд Одеської області
викликає як відповідача Шевченко Ларису Володи-
мирівну, 04.01.1970 року народження, в судове за-
сідання, яке відбудеться 17 жовтня 2016 року об
11:00 год. у приміщенні Комінтернівського район-
ного суду за адресою: смт Комінтернівське, вул.
Першотравнева, 51, зал № 3, в якому буде слухатись
цивільна справа за позовною заявою ПАТ «Дельта
банк» до Шевченко Лариси Володимирівни про стяг-
нення заборгованості за кредитною лінією. 

Суддя Рідник І. Ю.

Суворовський районний суд міста Одеси по цивільній
справі № 523/5618/16ц за позовом Моторного (транспор-
тного) страхового бюро України (МТСБУ) до Свідзин-
ського Дениса Олександровича про відшкодування у
порядку регресу витрат, пов’язаних з регламентною ви-
платою, повідомляє, що справа призначена до слухання
в судовому засіданні на 07.10.2016 року на 12-00 годину.
Судове засідання відбудеться в приміщенні Суворов-
ського районного суду міста Одеси, що розташоване за
адресою: місто Одеса, вулиця Чорноморського козацтва,
68, зал судових засідань № 7. У разі неявки в судове засі-
дання, справа може бути розглянута та прийняте рішення
за відсутністю Свідзинського Дениса Олександровича.

Суддя Н. І. Гудіна

Голосіївський районний суд м. Києва викликає від-
повідача — Олійник Тетяну Анатоліївну — по цивіль-
ній справі за позовом Сігал Євгена Яковича до Олійник
Тетяни Анатоліївни про захист прав споживача.

Остання відома адреса місцезнаходження відпові-
дача Олійник Тетяни Анатоліївни: вул. Деміївська, 55,
кв. 45, м. Київ. Судове засідання відбудеться в примі-
щенні суду за адресою: 03127, м. Київ, вул. Полков-
ника Потєхіна, буд. 14-а, каб. № 15 — 06 вересня 2016
року о 12 год. 00 хв. В разі неявки на вказане судове
засідання, суд розглядатиме справу без участі відпо-
відача.

Суддя А. В. Новак

Бердянським міськрайонним судом, що знаходиться за
адресою: вул. Комунарів, 64, м. Бердянськ, 12 вересня 2016
року о 13-30 годині буде проведено судове засідання у ци-
вільній справі №310/9423/15-ц за позовом Щербакова Ігоря
Вадимовича до Чуб Олени Олександрівни, Чухрій Євгенії
Олександрівни, Корнєвої Тетяни Василівни, Скрильникової
Марини Сергіївни, Скрильникової Валентини Єгорівни, Хо-
дакова Владислава Миколайовича про встановлення по-
рядку користування земельною ділянкою. Суд викликає
Скрильникову Марину Сергіївну як відповідача.

Явка відповідача до суду є обов’язковою. У разі неявки
відповідача в судове засідання, судове засідання буде про-
ведене за наявними матеріалами.

Суддя З. П. Пустовіт

Красноармійський міськрайонний суд Донецької
області (85302, м. Покровськ, вул. Європейська, 20)
розглядає цивільну справу за позовом ПАТ «Дельта
Банк» про стягнення заборгованості.

Відповідачі Галкін Олег Миколайович, Галкіна
Світлана Миколаївна викликаються на 18 вересня
2016 року о 10:00 год. до суду, каб. № 7, для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя Хмельова C. M.

Києво-Святошинський районний суд Київської об-
ласті повідомляє Яворського Ігоря Володимировича
про те, що цивільна справа № 369/6975/15-ц, про-
вадження № 2/369/3192/16, за позовом ПАТ «Київ-
обленерго» до Яворського Ігоря Володимировича
про відшкодування заборгованості за спожиту елек-
тричну енергію призначена слуханням на 28 вересня
2016 року о 12 год. 00 хв. в приміщенні Києво-Свя-
тошинського районного суду Київської області за ад-
ресою: вул. Мельниченка, 1, м. Київ.

Явка обов’язкова, у разі неявки розгляд справи
буде проведено у Вашу відсутність.

Суддя Дубас Т. В.

Корольовський районний суд м. Житомира викликає
Рудюка В’ячеслава Васильовича, який зареєстрований
за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 96, кв. 31, як від-
повідача по цивільній справі № 296/3060/16-ц за позо-
вом Клименко Ольги Олексіївни до Рудюка В’ячеслава
Васильовича про втрату права на житло, в судове засі-
дання, яке відбудеться 16 вересня 2016 року о 10 год.
00 хв. в приміщенні суду за адресою: м. Житомир, май-
дан Соборний, 1, в залі судових засідань № 5к.

У разі неявки без поважних причин в судове засідання
або неповідомлення про причини неявки справу буде
розглянуто у Вашу відсутність.

Суддя Ю. І. Драч

Апеляційний суд Львівської області викликає в судове засі-
дання Чебишеву Марію Олександрівну для участі у розгляді за
апеляційною скаргою Приватного сільськогосподарського під-
приємства «Комишанське» на ухвалу Личаківського районного
суду м. Львова від 12 травня 2016 року у справі за заявою Пуб-
лічного акціонерного товариства «Ідея Банк» про застосування
заходів забезпечення позову по справі за позовом Публічного
акціонерного товариства «Ідея Банк» до Чебишевої Марини
Олександрівни, Михальської Надії Василівни, Приватного сіль-
ського господарського підприємства «Комишанське» про звер-
нення стягнення на предмет застави.

Судове засідання відбудеться 06 вересня 2016 року о 09 год.
40 хв. в приміщенні Апеляційного суду Львівської області за ад-
ресою: 79008 м. Львів, площа Соборна, 7.

Суддя Шандра М. М.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоно-
сова, №157) розглядає цивільну справу №233/1972/16-ц
за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до Сафронова О. В. про
стягнення заборгованості. Відповідач у справі Сафронов
Олександр Вікторович, останнє відоме місце проживання:
Донецька область, м. Макіївка, вул. Шкірятова, буд. 5, ви-
кликається до суду на 10 год. 10 хв. 09 вересня 2016 року
(корп. №2, каб. №21) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення
щодо позову та докази. У разі неприбуття відповідач по-
винен повідомити суд про причини неявки, інакше справа
буде розглянута за його відсутності. 

Суддя О. В. Каліуш

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області
викликає Гусейнова Магомеда Нуродиновича (останнє
відоме місце реєстрації відповідача: м. Запоріжжя, буль-
вар Шевченка, 151, кв.25) в якості відповідача в судове
засідання по цивільній справі за позовом Мелентьєва Ві-
талія Олексійовича до Гусейнова Магомеда Нуродино-
вича про визнання правочину дійсним.

Судове засідання відбудеться о 10 год. 00 хв. 12 ве-
ресня 2016 року в приміщенні суду за адресою: Полтав-
ська область, м. Лубни, вул. Монастирська,17.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки справу
буде розглянуто за Вашої відсутності. Ви зобов’язані по-
відомити суд про причини неявки в судове засідання.

Суддя Е. Г. Жага

Білокуракинський районний суд Луганської об-
ласті викликає в судове засідання представника від-
повідача — Лутугинської міської ради (92200,
м. Лутугине Луганської області, в. Крупської, б.15)
по цивільній справі №409/2095/16-ц за позовом Ге-
лємєєва Сергія Сергійовича про визнання права
власності на спадкове майно.

Судове засідання відбудеться 22.09.2016 року (ре-
зервна дата 25.09.2016 р.) о 09-00 годині в залі суду
за адресою: Луганська область, смт Білокуракине,
пл. Шевченка, 2.

Суддя Третяк О. Г.

Бершадський районний суд Вінницької області викли-
кає в судове засідання як відповідача Чернегу Любов Ва-
силівну (останнє відоме місце проживання: с. Хмарівка
Бершадського району Вінницької області) по цивільній
справі № 126/1372/16-ц за позовом фізичної особи —
підприємця Мєзенцева Анатолія Сергійовича до Чернеги
Любові Василівни про стягнення коштів.

Розгляд справи відбудеться в приміщенні Бершад-
ського районного суду Вінницької області (вул. Шев-
ченка, 4, м. Бершадь, Вінницька обл.) о 09:30 годині
15.09.2016 року.

У разі неявки сторони справа буде розглянута за від-
сутності відповідача за наявних у справі доказів.

Суддя Хмель Р. В.

Сєриков Сергій Анатолійович, 29.11.1966 р.н., останнє
відоме місце проживання якого: Донецька обл., Хар-
цизький район, м. Зугрес, вул. 60-річчя Жовтня, 14/38,
викликається до Добропільського міськрайонного суду
Донецької області як відповідач по цивільній справі 
№ 227/1922/16-ц за позовом ПАТ Комерційний Банк
«ПриватБанк» до Сєрикова Сергія Анатолійовича про
стягнення заборгованості. Судове засідання відбудеться
06.09.2016 року о 08:00 год. в приміщенні суду за адре-
сою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова,
39А. У разі неявки відповідача до суду справу буде вирі-
шено на підставі наявних у ній даних чи доказів. 

Суддя Корнєєва В. В.

Прилуцький міськрайсуд Чернігівської області ви-

кликає відповідача Дердуль Вікторію Віталіївну, ос-

таннє відоме місце проживання: м. Прилуки, 

вул. Садова, буд. 64, кв. 87 в судове засідання на 09

год. 30 хв. на 07 вересня 2016 року за адресою:

м. Прилуки, вул. Котляревського, 62, каб.17, Черні-

гівська обл., суддя Коротка А. О., за позовом ПАТ КБ

«ПриватБанк» до  Дердуль Вікторії Віталіївни про

стягнення заборгованості за кредитним договором.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 3 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +10 +15    +23 +28
Житомирська +9 +14    +23 +28
Чернігівська +8 +13    +22 +27
Сумська +8 +13    +21 +26
Закарпатська +11 +16    +25 +30
Рівненська +10 +15    +23 +28
Львівська +10 +15    +24 +29
Івано-Франківська +9 +14    +24 +29
Волинська +10 +15    +23 +28
Хмельницька +10 +15    +24 +29
Чернівецька +10 +15    +24 +29
Тернопільська +10 +15    +24 +29
Вінницька +9 +14    +24 +29

Oбласть Нiч          День
Черкаська +9   +14   +24  +29
Кіровоградська +9   +14   +24  +29
Полтавська +10   +15   +23  +28
Дніпропетровська +11   +16   +24  +29
Одеська +13   +18   +26  +31
Миколаївська +12   +17   +25  +30
Херсонська +12   +17   +25  +30
Запорізька +11   +16   +24  +29
Харківська +10   +15   +22  +27
Донецька +10   +15   +22  +27
Луганська +8   +13   +22  +27
Крим +11   +16   +23  +28
Київ +13   +15   +26  +28

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ
ФотоФакт

ВИЩИЙ ПІЛОТАЖ. Днями в
словацькому місті Сляч пройшов
міжнародний авіаційний огляд
SIAF- 2016, де екіпажі Повітряних
сил ЗСУ виступили досить успіш-
но, а український пілот Олек-
сандр Оксанченко отримав від
глядачів звання кращого військо-
вого льотчика авіашоу. 

«На це можна дивитися вічно.
Наші в небі. Словацькі вболіваль-
ники за результатами виступів
двох днів віддали титул кращого
військового льотчика українцеві
Олександрові Оксанченку», —
сказано в коментарі до відеоза-
пису соло-виступу пілота на 
Су-27 у Фейсбуці Військового те-
лебачення України. Цьогоріч на
авіашоу Україну представляли
екіпажі двох винищувачів Су-27 і
Су-27УБ на статичному і дина-
мічному показах, а також вій-
ськово-транспортний літак Ан-26.

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

СТІНОПИС. Кілька років по-
спіль Тернопіль організовує роз-
маїті заходи для шанувальників
графіті — від одноразових ак-
цій, фестивалів, конкурсів до
відведення для розмалювання
навіть величезної залізобетон-
ної конструкції у центральній
частині. Все заради того, аби ле-
галізувати цей альтернативний
вид мистецтва в обласному цен-
трі, а також сприяти культурному
й естетичному вихованню дітей
та молоді, зниженню проявів
вандалізму на міських вулицях.
Революція Гідності, російська
окупація Криму та бойові дії на
сході країни розвинули у місті
патріотичне графіті. Як резуль-
тат — на вуличній картині зокре-
ма постав Шевченко в образі

бійця зі щитом, Франко — вій-
ськового репортера, а Леся Ук-
раїнка — медика-волонтера, в
тихому куточку на одній зі стін
будинку з’явився намальований
студент, який сидить на барикаді
з книгою в руках…

Тепер Тернопіль стає містом
муралів. Нині із жанрів художніх
розписів на стінах будинків ви-
брали портрет. До того ж ви-
значних українців. Перші два ве-
летенські портрети-стінописи
урочисто відкрили та освятили
на День міста. У середмісті на
одному з будинків на вулиці ака-
деміка Брюкнера постало гігант-
ське зображення образу митро-
полита Української греко-като-
лицької церкви визначного релі-
гійного та громадського діяча,
поборника українства Андрея
Шептицького. Цей стінопис узя-
лися творити ще торішньої осені

в рамках мистецького фестива-
лю «АртТерВізія» одеські худож-
ники. Та добір барв у написанні
цього портрета викликав неза-
доволення в мешканців сусідніх
будинків, довелося навіть від-
класти цю художню справу. Але
з часом дійшли-таки обопільної
згоди, внесли певні поправки, й
нині великий духовний будівни-
чий митрополит Андрей нага-
дує, що «Наш прапор — це пра-
пор любові». На переконання
Тернопільського міського голо-
ви Сергія Надала, маємо й на-
далі діяти за заповітами та спад-
щиною мудрості, яку нам зали-
шив митрополит, і разом розбу-
довувати нашу націю, змінюва-
ти її, опираючись на справжні
християнські цінності.

Днями ще одна фраза з’явила-
ся на муралі. Цього разу рядок із
пісні лідера гурту «Скрябін» Ан-

дрія Кузьменка: «Життя красиве,
коли кольорове!». Портрет відо-
мого українського музиканта
прикрасив один із будинків на ву-
лиці Богдана Хмельницького у
центральній частині Тернополя.

З коштами на фарбу та відпо-
відними матеріалами для тво-
рення стінописних портретів
славетних українців у Тернополі
молодим авторам допомогли
доброчинці. Міський голова
Сергій Надал на урочистостях
зазначив, що з радістю готовий
і надалі підтримувати художни-
ків у таких починаннях, до того
ж не лише надавати стіну для
написання муралів, а й долучи-
тися  «всім необхідним». Голов-
не, як на мене, щоб і справді з
будинків і надалі поставали зоб-
раження тих українців, які зали-
шили незабутній слід в історії
міста, держави. 

Тернопіль стає містом муралів

Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

ТРАДИЦІЯ. В рамках акції
«Наші діти — першокласники»,
започаткованої 2010 року, ко-
лектив Сумського машинобудів-
ного науково-виробничого
об’єднання урочисто провів до
першого класу 180 хлопчиків і
дівчаток — синів і доньок пра-
цівників підприємства. З цієї на-

годи в підвідомчому Палаці
культури відбулися урочистості
з численними конкурсами, роз-
важальними шоу і, звісно, пода-
рунками. Кожен школяр одер-
жав набір шкільного приладдя.

Дирекція і профспілковий ко-
мітет потурбувалися не лише
про дітлахів, а й про їхніх тат і
мам: згідно з умовами колек-
тивної угоди один із батьків
першокласника у перший ве-

ресневий день має оплачува-
ний відгул. За словами гене-
рального директора ПАТ «Сум-
ське НВО» Олексія Цимбала,
свято першого дзвоника від-
значає весь колектив машино-
будівників. Адже в об’єднанні
дуже поважають родинні тра-
диції, завдяки чому підприєм-
ство славиться багатьма сімей-
ними династіями. На переко-
нання батьків, подібні соціальні

проекти мають велике значен-
ня, адже сім’ї машинобудівни-
ків одержують неоціненну під-
тримку. Наприклад технік інже-
нерно-технічного центру Ната-
лія Штафінська відправляє до
школи двох першокласників —
синів-близнюків. Щоб зібрати й
«екіпірувати» хлопчаків, по-
трібні чималі кошти. Тож допо-
мога рідного підприємства ду-
же доречна і вчасна. 

Сумські машинобудівники постаралися 
для своїх першокласників

Українські
ракетомоделісти —
абсолютні чемпіони
світу

Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

ВИСОКО І ТЕХНОЛОГІЧНО. Чемпіонат світу з ракетомо-
дельного спорту завершився днями на льотному полі в селі Ве-
ликий Дорошів (Жовківський район Львівщини). Змагання зіб-
рали понад 300 спортсменів із 19 країн світу. Збірна команда
України здобула на чемпіонаті 12 медалей і в загальному ме-
дальному заліку випередила такі високотехнологічні країни, як
США та Китай. Зокрема в загальнокомандному заліку серед до-
рослих спортсменів українці отримали звання абсолютного чем-
піона світу, здобувши 3 золотих і 1 срібну медалі. На другому
місці опинилася збірна команда Болгарії, третє посіли ракето-
моделісти збірної США.

В особистому заліку троє українських спортсменів вибороли
срібні медалі, двоє — бронзові. При цьому призові місця укра-
їнські спортсмени посіли у п’яти різних класах ракет. Юніорська
збірна України відмінно виступила у класі S 9A (на тривалість
польоту з ротором). У цьому класі молоді українські спортсмени
вибороли золоту медаль у командному заліку, а також по одній
золотій та бронзовій медалі в особистому заліку. Це дало змогу
посісти четверте місце в абсолютному заліку, поступилися наші
лише кращим юніорським збірним Словаччини, Польщі і Китаю.

Успіхом українці також відзначилися у додатковому класі зма-
гань S2/P —  імітації польоту ракети з крихким вантажем на бор-
ту, який повинен був залишитися неушкодженим. Тут юніорська
збірна виборола перше загальнокомандне місце та перше місце
в особистому заліку. Доросла збірна посіла друге загальноко-
мандне місце з бронзовою медаллю в особистому заліку. Цей
клас S2/P було введено у програму змагань за пропозицією
американської делегації. Українські спортсмени брали участь у
ньому вперше.

Окрім офіційних змагань, у рамках Чемпіонату відбулися пе-
регони коптерів Copters Race, унікальні виставки роботів та ін-
ших технологічних розробок компанії Noosphere Engineering
School. При цьому глядачі брали участь у різноманітних майс-
тер-класах, зокрема й  з конструювання та запуску ракет.

Для інтернет-глядачів працювала повноцінна відеотрансляція,
а результати змагань майже одразу були доступні у спеціальній
онлайн-системі Cup Navigator, розробленій в Україні.

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

УСЕ КРАЩЕ — ДІТЯМ. За-
поріжжя входить до переліку
п’яти областей, які найбільше
потерпають від військового
конфлікту. Для налагодження
взаємопорозуміння між місце-
вими громадами та вимушени-
ми переселенцями обласна
влада тісно співпрацює з 
ЮНІСЕФ. За даними департа-

менту освіти та науки Запо-
різької ОДА, у рамках цієї спів-
праці в липні — серпні здійсню-
валося постачання спортивно-
го обладнання у 32 загально-
освітні школи області, в яких
навчається найбільша кількість
дітей — тимчасово переміще-
них осіб. Окрім цього, у жовтні
збудують три спортивні май-
данчики у містах Запоріжжі,
Бердянську та у селищі Бала-
бине.  

Учні навчальних закладів, які
отримують спортивне облад-
нання, братимуть участь у ре-
гіональних змаганнях з футбо-
лу та баскетболу, а переможці
позмагаються зі своїми ровес-
никами з Луганської, Донець-
кої, Дніпропетровської та Хар-
ківської областей у місті Харко-
ві.

Також за програмою «Вчимо-
ся жити разом» компонент «Ос-
віта на засадах життєвих нави-

чок» в області підготовлено по
три вчителі для 150 загальноос-
вітніх шкіл. У вересні підготов-
лять ще по одному вихователю
для 120 дошкільних навчальних
закладів. Діти на уроках пред-
мету «Основи здоров’я» та на
виховних годинах здобувати-
муть навички безконфліктного
життя, вміння запобігати кон-
фліктам, не загострювати чи
вирішувати мирним шляхом всі-
лякі суперечливі ситуації.

Зі спортивним обладнанням допомагає ЮНІСЕФ
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