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

ЦИФРА ДНЯ

Ескалації насильства
не буде

КОНТРОЛЬ. Узяти розслідування подій, що сталися на телека-
налі «Інтер» 4 вересня, під особистий контроль доручив Президент
Петро Порошенко Генеральному прокуророві Юрієві Луценку. На
нараді з керівниками силових відомств глава держави також до-
ручив міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову докласти мак-
симальних зусиль для забезпечення правопорядку на вулицях
Києва і загалом в Україні та тримати ситуацію на контролі. «Укра-
їнська влада зможе гарантувати безпеку і порядок на вулицях Киє-
ва і всієї України. У будь-якому разі не буде ескалації насильства.
Це наше принципове завдання, і я впевнений, що це буде забез-
печено», — цитує главу держави прес-служба Президента. 

«Водночас абсолютно неприпустима реалізація сценарію дер-
жави-агресора, коли через фінансування з Російської Федерації
окремі засоби масової інформації намагаються дестабілізувати
внутрішньополітичну ситуацію в Україні. Але реагування на це має
бути в абсолютно законний спосіб», — підкреслив Президент. То-
му Верховна Рада за ініціативи РНБО має забезпечити зміни на
законодавчому рівні. 

ЦИТАТА ДНЯ

ВОЛОДИМИР ГРОЙСМАН:                             
«Якщо ви

використовуєте
для опалення

тверде паливо 
і є труднощі з його

оплатою,
оформляйте

субсидію».
Прем’єр-міністр про збільшення середнього розміру

субсидії на придбання вугілля, дров або брикету 
у середньому на 1000 гривень

500 000 
українських родин уперше звернулися 

по призначення субсидії з травня 
цього року
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Постанова Кабінету Міністрів України
«Деякі питання діяльності
Національного агентства 
із забезпечення 
якості вищої освіти»3

на часі

Рівень підготовки 
до зими 
житлово-комунального
господарства нині 
становить 90%

Хто залишиться 
зі стипендією? 

АКТУАЛЬНО. Нову систему нарахування виплат студентам
обіцяють запровадити вже з наступного року 

Був би патріот, а стаття знайдеться
ЗАХИСТ. Жертвами російських спецорганів у Криму стає дедалі більше українців

Ірина ПОЛІЩУК,  
«Урядовий кур’єр»

Анексія перетворила Крим із
туристської Мекки на вій-

ськову базу. В умовах повної
ізоляції півострова, коли крим-
ськотатарський народ, по суті,
став заручником окупаційної

влади, надати повноцінний за-
хист заарештованим україн-
ським патріотам вкрай важко. З
одного боку, політичні й судові
процеси в Криму — поза інфор-
маційним простором, з іншого, за-
уважують фахівці, Російська
Федерація на наших громадянах
випробовує нові судові механізми. 

Судовий розгляд справ україн-
ських заручників, яких Росія досі
незаконно утримує на своїй тери-
торії та в Криму, істотно відрізня-
ється. Варто зауважити, що на
півострові ситуація значно склад-
ніша. І це попри те, що жодної
різниці між українськими грома-
дянами, які перебувають на тери-

торії Росії та в Криму, немає. Так
відбувається, бо Україна й цивілі-
зовані країни світу визнають
Крим окупованою територією, то-
му на нього не розповсюджується
консульська допомога. Тож якщо
у справах проти українських па-
тріотів, які розглядали на терито-
рії Російської Федерації, велику

підтримку надавало Міністерство
закордонних справ України за до-
помогою своїх консульських орга-
нізацій, то в Криму нічого по-  
дібного немає. У Криму існує ін-
формаційний вакуум. Біль-
шість представлених ЗМІ —
російські пропагандистські
радіостанції, видання тощо. 5
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Окрім пільгових категорій, студенти отримуватимуть стипендії за надзвичайно високі успіхи в навчанні
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�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 551
Київ

Деякі питання погодження умов внутрішніх 
довгострокових (більше одного року) 
та зовнішніх кредитів (позик), надання 

гарантій або поруки публічним акціонерним
товариством «Українська залізниця»

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
На часткову зміну абзацу тринадцятого підпункту 1 та абзацу п’ятого під-

пункту 2 пункту 3 Порядку погодження залучення державними підприєм-
ствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у
статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) нале-
жать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зо-
бов’язаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
15 червня 2011 р. № 809 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 58, 
ст. 2325), установити, що у 2016 році для погодження залучення внутрішніх
довгострокових (більше одного року) та зовнішніх кредитів (позик), на-
дання гарантії або поруки за такими зобов’язаннями публічне акціонерне
товариство «Українська залізниця» подає Міністерству фінансів рішення
виконавчого органу публічного акціонерного товариства «Українська за-
лізниця» про погодження умов внутрішніх довгострокових (більше одного
року) та зовнішніх кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими
зобов’язаннями.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 31 серпня 2016 р. № 566
Київ

Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України 

від 10 грудня 2003 р. № 1891 
і від 24 червня 2015 р. № 525

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. №
1891 «Про затвердження Методики оцінки майна» (Офіційний вісник Ук-
раїни, 2003 р., № 51, ст. 2669; 2015 р., № 100, ст. 3435) і від 24 червня 2015
р. № 525 «Про утворення робочої групи з підготовки рекомендацій та про-
позицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації
та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації»
(Офіційний вісник України, 2015 р., № 60, ст. 1955, № 68, ст. 2237) зміни,
що додаються.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 31 серпня 2016 р. № 566

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

від 10 грудня 2003 р. № 1891 і від 24 червня 2015 р. № 525
1. У Методиці оцінки майна, затвердженій постановою Кабінету Міністрів

України від 10 грудня 2003 р. № 1891:
1) пункт 94 доповнити абзацом такого змісту:
«У разі прийняття державним органом приватизації рішення про по-

вторне проведення конкурсу, на який надійшла заява від одного покупця,
ціна продажу пакета акцій акціонерного товариства встановлюється на під-
ставі ціни, яку визначив покупець у своїй конкурсній пропозиції, але не
може бути меншою результатів повторної незалежної оцінки, проведеної
суб’єктом оціночної діяльності, який проводив незалежну оцінку на попе-
редню дату оцінки,  на нову дату оцінки, яка збігається з датою проведення
конкурсу. Під час проведення повторної незалежної оцінки норми, визна-
чені підпунктом 5 пункту 9 цієї Методики, не застосовуються. Для прове-
дення повторної незалежної оцінки використовуються матеріали
інвентаризації та аудиту, складені на попередню дату оцінки згідно з пунк-
том 9 цієї Методики.»;

2) пункт 96 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого
змісту:

«У процесі проведення оцінки забезпечується проведення аналізу чут-
ливості одержаного результату ринкової вартості пакета акцій до зміни ос-
новного фактора (основних факторів), що мають вирішальний вплив на
формування ринкової вартості, у разі потреби з використанням матема-
тичних моделей, опис та підсумки якого зазначаються у звіті про оцінку.
Опис та підсумки  аналізу чутливості використовуються разом з іншими
документами, а також рекомендаціями та пропозиціями радників і робочої
групи з підготовки рекомендацій та пропозицій до проектів рішень Кабінету
Міністрів України щодо приватизації та умов продажу об’єктів державної
власності, що підлягають приватизації (у разі їх наявності), під час розроб-
лення та затвердження органом приватизації рекомендацій конкурсній ко-
місії щодо встановлення початкової ціни.

Аналіз чутливості одержаного результату оцінки ринкової вартості па-
кета акцій полягає у встановленні величини його зміни за умови зміни зна-

чення основних фінансово-економічних показників, що впливають на
ефективність діяльності акціонерного товариства чи характеризують його
діяльність (ціноутворюючі фактори). При цьому аналіз чутливості одержа-
ного результату ринкової вартості пакета акцій проводиться окремо за кож-
ним обґрунтованим у звіті про оцінку ціноутворюючим фактором.».

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом п’ятим;
3) пункт 97 викласти в такій редакції:
«97. На підставі отриманих результатів оцінки пакета акцій орган при-

ватизації за умови наявності позитивного загального висновку рецензента
акта оцінки або звіту про оцінку затверджує результати оцінки (акт оцінки
або висновок про вартість) шляхом видання наказу.

Початкова ціна контрольних пакетів акцій, що належать до групи Г, або
паливно-енергетичного комплексу, яка встановлена органом приватизації
(конкурсною, аукціонною комісією), може бути переглянута (збільшена
або зменшена) за пропозицією робочої групи з підготовки рекомендацій
та пропозицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо прива-
тизації та умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають при-
ватизації.».

2. У Положенні про робочу групу з підготовки рекомендацій та пропо-
зицій до проектів рішень Кабінету Міністрів України щодо приватизації та
умов продажу об’єктів державної власності, що підлягають приватизації,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2015
р. № 525:

1) підпункт 4 пункту 3 викласти в такій редакції:
«4) підготовка пропозицій щодо перегляду (збільшення або зменшення)

початкової ціни пакетів акцій об’єктів групи Г та паливно-енергетичного
комплексу, що підлягають приватизації.»;

2) пункт 10 після абзацу другого доповнити новими абзацами такого
змісту:

«Під час підготовки зазначених пропозицій робочою групою розгляда-
ються такі матеріали:

звіт про оцінку пакета акцій з висновком про вартість;
рекомендації та пропозиції радників;
надані органом приватизації аналітичні матеріали щодо впливу зміни

основного фактора (основних факторів) на формування ринкової вартості
пакета акцій згідно з результатами аналізу чутливості, які містяться у звіті
про оцінку, за період від дати оцінки та пропозиції щодо встановлення по-
чаткової ціни або діапазону її значення;

інформація про підсумки попередніх продажів у процесі приватизації
пакета акцій та/або пакетів акцій подібних за галузевою ознакою підпри-
ємств (у разі наявності).».

У зв’язку з цим абзаци третій — п’ятий вважати відповідно абзацами
восьмим — десятим.

www.ukurier.gov.ua УРяДОВИЙ КУР’ЄР8

документи

Вважати єдиною достовірною пе-
чаткою Публічного акціонерного то-
вариства «Інститут транспорту
нафти» (скорочена назва - ПАТ
«ІТН»), код ЄДРПОУ 00148429, печатку, зобра-
ження відбитку якої наведено нижче:

Будь-які правочини (договори, угоди, контракти),
укладені за підписом інших осіб ніж генеральний ди-
ректор Заворотній Віктор Федорович та заступник
генерального директора Бабич Євгеній Петрович є
недійсними.

Будь-які вчинені правочини (договори, угоди, кон-
тракти), на яких міститься відмінний від наведеного
відбиток печатки Публічного акціонерного товарис-
тва «Інститут транспорту нафти» є недійсними.

Підстава: Наказ ПАТ «Інститут транспорту нафти»
№ 43-А від 10.05.2016 року.

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області
(84112, м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розгля-
дає матеріали судових доручень Кавказького районного
суду Краснодарського краю Російської Федерації про
вручення документів та проведення окремих проце-
суальних дій стосовно Шишикіної Марії Ульянівни та
Криворукої Ганни Марківни, необхідних у зв’язку із роз-
глядом іноземним судом цивільних справ за позовом
Департаменту майнових відносин Краснодарського краю
про зобов’язання здійснити продаж земельної частки в
праві спільної власності на земельну ділянку з земель
сільськогосподарського призначення.

Відповідач по справі Шишикіна Марія Ульянівна, що
зареєстрована за адресою: Донецька область, м. Гор-
лівка, вул. Пушкінська, б. 47, кв. 29, викликається на
08.40 годину 9 вересня 2016 року до суду для участі у
розгляді справи по суті.

Відповідач по справі Криворука Ганна Марківна, що
зареєстрована за адресою: Донецька область, смт Пан-
телеймонівка, вул. Пушкінська, б. 38, кв. 2, викликається
на 08.30 годину 9 вересня 2016 року до суду для участі
у розгляді справи по суті.

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

Суддя І. О. Сидоренко

Липовецький районний суд Вінницької об-
ласті викликає як відповідача Феєра Івана
Васильовича на судове засідання, яке відбу-
деться в приміщенні Липовецького район-
ного суду по вул. Шевченка, 1, м. Липовець,
Липовецького району Вінницької області 07
вересня 2016 року о 10 годині 30 хвилин по
цивільній справі за позовом ПАТ КБ «Приват-
банк» до Феєра Івана Васильовича про стяг-
нення заборгованості та пропонує надати всі
наявні у нього докази для підтвердження
своїх заперечень проти позову.

Суддя Л. Т. Мочульська

Згідно з наказом т.в.о. ректора, профе-

сора Тамари Іванової від 31.08.2016 р. 

№ 327/од скасовані довіреності на представ-

ництво інтересів НАУ, підписані в.о. ректора

Харченко В. П. та видані Крижанівському

Сергію Вікторовичу, Кучеру Миколі Михай-

ловичу, Крижанівському Роману Сергійо-

вичу, Горбачу Віталію Валерійовичу,

Власенко Інні Іванівні та Остапенко Юрію

Анатолійовичу.

Попаснянський районний суд Луганської області викликає
відповідачів:

— Антошкіна Юрія Івановича, 15.06.1980 р.н., який мешкає
за адресою: Луганська область, Попаснянський район, м. Зо-
лоте, вул. О. Дундича, б.13, кв.2;

— Амелютіна Владислава Олеговича, 27.09.1991 р.н., який
мешкає за адресою: Луганська область, Попаснянський район,
м.Золоте-5, вул. Войкова, б.8, кв.25, у судове засідання по ци-
вільній справі за 423/2184/16-ц за позовом ПАТ АБ «Експрес-
Банк» до Антошкіна Ю. І. та Амелютіна В. О. про стягнення
заборгованості за кредитним договором, що відбудеться 09 ве-
ресня 2016 року об 11 год. 00 хв. в приміщенні суду за адресою:
Луганська область, м. Попасна, вул. Суворова, 6, каб. №7.

У разі неявки суд розглядатиме справу без вашої участі на під-
ставі ст. 169 ЦПК України. 

Суддя А. В. Архипенко

Підволочиський районний суд Тернопільської області пові-
домляє, що 9 вересня 2016 р. о 09 год. 30 хв. в приміщенні суду
(смт Підволочиськ, вул. Залізнична, 1 Тернопільської області)
відбудеться розгляд цивільної справи за позовом Литвинів Ми-
коли Петровича до Литвинів Марії Володимирівни про розір-
вання шлюбу.

Просимо з’явитися на судове засідання як відповідача Литви-
нів Марію Володимирівну, 9 лютого 1989 р. нар., останнє відоме
місце проживання: вул. Крупської, 54, кв. 28, м. Євпаторія, Ав-
тономна Республіка Крим.

Відповідач вправі подати до 9 вересня 2016 р. заперечення. 
У випадку неприбуття – повідомити про причини неявки, в ін-
шому випадку справа буде розглянута у відсутності Литвинів М. В.
на підставі наявних даних та доказів (постановлено заочне рі-
шення).

Суддя Н. Б. Сташків

ОГОЛОШЕННЯ
про  проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів
АТ «Дельта Банк» на електронному торговельному майданчику

ТОВАРНА БІРЖА «ЦЕНТРАЛЬНА УНІВЕРСАЛЬНА ТОВАРНА БІРЖА»
 

Номер лота: №№1588АТ/16-1589АТ/16  
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: www.cuex.com.ua 
Дата проведення аукціону: 10 жовтня 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 11 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/5822-10-10-2016-1 

УКРАЇНСЬКА УНІВЕРСАЛЬНА БІРЖА 
Номер лота: №№ 1-7 
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: www.uub.com.ua, 
Дата проведення аукціону: 11 жовтня 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 18 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/ 

ТТООВВААРРННАА  ББІІРРЖЖАА  ««ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВАА--ККООММММООДДІІТТІІ»»  
Номер лота: №№5556-5560 
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: http://e-commodity.fbp.com.ua/ 
Дата проведення аукціону: 12 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/5846-2098159 

АГРАРНА БІРЖА 
Номер лота: №№ 1,2 
Коротка назва лота: Права вимоги за кредитними договорами. 
Місце проведення аукціону: http://agrex.gov.ua/ 
Дата проведення аукціону: 13 жовтня 2016 р. 
Час проведення аукціону: з 10 год. 00 хв. до 17 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/5809-1310 
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Борівський районний суд Харківської області викликає в судове засі-
дання як відповідача МОРОЗОВА Олександра Анатолійовича зареєстро-
ваного за адресою: м. Шахтарськ Донецької області вул. Баранова, 146
по справі за позовом РЕСИЧЕНКА Ю. М. до МОРОЗОВА О. А., третя особа:
ЗАЙЦЕВ О. М., про відшкодування матеріальної та моральної шкоди від
ДТП. Розгляд справи призначено на 19 вересня 2016 року о 09-00 у при-
міщенні Борівського районного суду Харківської області за адресою: смт
Борова, вул. Миру, 11 Борівського р-ну Харківської області. У разі неявки
в судове засідання справа буде розглядатися без його участі на підставі
наданих у справі доказів.

Суддя В. М. Федченко

Новопсковський районний суд Луганської області викликає
Лисицького Олега Анатолійовича як відповідача у судове засі-
дання для розгляду цивільної справи ЄУ №420/1470/16-ц (Про-
вадження №2/420/743/16) за позовом Лисицької Світлани
Сергіївни до Лисицького Олега Анатолійовича про розірвання
шлюбу, яке відбудеться 09 вересня 2016 року о 09 год. 00 хв.
(резервна дата судового засідання - 13 вересня 2016 року о 09
год. 00 хв.) в приміщенні Новопсковського районного суду за
адресою: вул. Українська, 28, смт Новопсков Луганської області.
У разі неявки, суд розглядатиме справу без Вашої участі на під-
ставі 169 ЦПК України.

Суддя Ю. О. Бондар

Повідомляємо про прийняття рішення про ліквідацію ТОВАРИС-
ТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРАУН ТРЕЙД ЛІМІТЕД»,
код ЄДРПОУ 39774334, юридична адреса: 61058, Харківська обл.,
місто Харків, вулиця Ромена Ролана, будинок 4, корпус 3, (протокол
загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «БРАУН ТРЕЙД ЛІМІ-
ТЕД» про ліквідацію від 12.07.2016 p.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР — 13.07.2016 р.
Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в письмовій формі за

адресою ліквідаційної комісії: 61058, Харківська обл., місто Харків,
вулиця Ромена Ролана, будинок 4, корпус 3, в двомісячний строк з
моменту оприлюднення відомостей з ЄДР — до 13.09.2016 р.

Втрачений судновий білет

з бортовим номером 

КИВ-6999-К, 

що належить 

Решотка Віктору Івановичу, 

вважати недійсним.

Погребищенський районний суд Вінницької області ви-
кликає Кучинського Михайла Васильовича в цивільній
справі № 143/1083/16-ц за позовом Нечипоренко Альони
Володимирівни до Кучинського Михайла Васильовича про
позбавлення батьківських прав в судове засідання на 09:30
год. 26.09. 2016 року, яке відбудеться в приміщенні суду за
адресою: м. Погребище, вул. Б. Хмельницького, 51, Він-
ницька обл., зал № 1. 

Головуючий суддя Скрицький Л. П.

У провадженні Малиновського районного суду 

м. Одеси у судді Морозової І. В. перебуває кримінальне про-

вадження за обвинуваченням Гурського Артема Петровича.

В ході судового засідання прокурором було заявлено про

зміну обвинувачення Гурського А. П. за ч. 3 ст.368 КК Ук-

раїни, при цьому кваліфікація діянь залишається незмін-

ною.

Повідомляємо про прийняття рішення про ліквідацію ТОВА-
РИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БАЙЛЕН» код ЄД-
РПОУ 40096840, юридична адреса: 61166, Харківська обл., місто
Харків, проспект Леніна, будинок 40 (протокол загальних зборів
учасників (засновників) ТОВ «БАЙЛЕН» про ліквідацію від
12.07.2016 р.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР — 13.07.2016 р.
Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в письмовій формі

за адресою ліквідаційної комісії: 61166, Харківська обл., місто
Харків, проспект Леніна, будинок 40, тел.: 095-601-35-20, в дво-
місячний строк з моменту оприлюднення відомостей з ЄДР —
до 13.09.2016 р.

Втрачені реєстрові 

документи на судно

з бортовим номером 

УКА-1343, 

видані на Бондзік Ігоря

Анатолійовича, 

вважати недійсними.
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У провадженні Голованівського районного суду
Кіровоградської області, смт Голованівськ, знахо-
диться цивільна справа № 386/602/16-ц за позовом
Публічного Акціонерного Товариства Комерційний
банк «Приватбанк» до Полевод Тетяни Павлівни про
стягнення заборгованості по кредитному договору.

Судовий розгляд справи призначено на 06 жовтня
2016 року на 10 год. 00 хв. у Голованівському 
районному суді за адресою: смт Голованівськ, 
вул. Соборна, 18.

Суд викликає Полевод Тетяну Павлівну у судове
засідання як відповідача.

Явка до суду обов’язкова. У разі неявки відпові-
дача до суду та неповідомлення про причини неявки,
справа буде розглянута за наявними у справі дока-
зами з постановленням заочного рішення.

Суддя Гут Ю. О.

Надвірнянський районний суд повідомляє, що 19 ве-
ресня 2016 року о 14.00 год. буде розглядатися цивільна
справа за позовом Товариства з обмеженою відпові-
дальністю «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» до
Цуркана Василя Опанасовича про звернення стягнення.

В судове засідання як відповідач викликається Цуркан
Василь Опанасович, останнє відоме місце проживанням:
м. Надвірна, вул. Сірка, 9/3, Івано-Франківської області.

Йому пропонується надати всі наявні докази по за-
значеній справі. Явка в судове засідання відповідача є
обов’язковою.

Про причини неявки відповідач зобов’язаний повідо-
мити суд. У разі неявки відповідача в судове засідання
без поважної причини, розгляд справи буде проведено
в його відсутність. Розгляд справи буде проводитись за
адресою: м. Надвірна, вул. Г. Мазепи, 35, Івано-Франків-
ської області.

Суддя Безбородько В. А.

Відповідно до рішення Засновника Кам’янець-Поділь-
ського учбово-виробничого підприємства (УВП) Черні-
вецького учбово-виробничого об’єднання Українського
товариства сліпих (УТОС) № 1 від 29 серпня 2016 року
Мале Підприємство «Партнер» (Ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ 14143890) вул. Драй-Хмари, 48 м. Кам’янець-
Подільський, Хмельницька область, 32300, припиняє
свою діяльність і ліквідується. 30 серпня 2016 року вне-
сено запис до ЄДР за № 16761100015000281 щодо при-
пинення юридичної особи в результаті ліквідації.
Ліквідатором призначено Лісовського Івана Францовича.
Вимоги до МП «Партнер» приймаються протягом двох
місяців з дня опублікування цього оголошення шляхом
пред’явлення кредиторами грошових і майнових вимог у
письмовій формі за адресою місцезнаходження ліквіда-
тора. 32300, вул. Драй-Хмари, 48, м. Кам’янець-Поділь-
ський, Хмельницька область.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/2739/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Сергієнко Ю.О. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Сергієнко Юлія Олександрівна, 04.07.1983 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Черепанових, буд. 133, кв. 4, виклика-
ється до суду на 08 год. 00 хв. 26 вересня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по
суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/2824/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Шуміліна А. О. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Шумілін Андрій Олександрович, 18.09.1974 р.н.,
останнє відоме місце проживання: Донецька область, 
м. Макіївка, вул. Гризодубової, буд. 10, викликається до
суду на 08 год. 10 хв. 26 вересня 2016 року (корп. №2,
каб. №21), для участі у розгляді справи по суті.

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ло-
моносова, №157) розглядає цивільну справу
№233/2823/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Маценко В.О. про стягнення заборгованості. Відповідач
у справі Маценко Вікторія Олександрівна, 26.08.1988
р.н., останнє відоме місце проживання: Донецька об-
ласть, м. Макіївка, вул. Шахтаря, буд. 16, кв. 8, виклика-
ється до суду на 08 год. 20 хв. 26 вересня 2016 року
(корп. №2, каб. №21), для участі у розгляді справи по
суті.

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

Суддя О. В. Каліуш

Збаразький районний суд Тернопільської області по ци-
вільній справі за позовом уповноваженої особи Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного
акціонерного товариства комерційний банк «Надра» до
Желем Руслана Васильовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором, викликає в судове засідання від-
повідача Желем Руслана Васильовича, останнє відоме місце
проживання якого: м. Тернопіль, вул. 15 Квітня, 17/65.

Судове засідання призначене на 12 вересня 2016 року о
13 год. 00 хвилин і відбудеться в приміщенні Збаразького
районного суду Тернопільської області за адресою: 47302,
м. Збараж, вул. Грушевського, 13 Тернопільської області,
суддя Щербата Г. Р.

Відповідачу Желем Руслану Васильовичу пропонується
надати всі наявні у нього докази на заперечення позову.

У разі неявки в судове засідання, справа буде розглянута
за відсутністю Желем Руслана Васильовича.

Про причини неявки Желем Руслан Васильович повинен
повідомити суд.

Краматорський міський суд Донецької області (84000, м. Крама-
торськ, вул. Маяковського, 21) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до:

Перетятько Ганни Георгіївни про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором. Відповідач, місце проживання якого невідомо, ви-
кликається на 06.10.2016 року о 16-00 год. до суду, каб. №3, для
участі у розгляді справи по суті, (справа № 234/7032/16-ц);

Хрущової Ірини Володимирівни про стягнення заборгованості за
кредитним договором. Відповідач, місце проживання якого невідомо,
викликається на 07.10.2016 року о 14-00 год. до суду, каб. №3, для
участі у розгляді справи по суті. (справа № 234/7030/16-ц);

Твилиньова Олексія Євгенійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідач, місце проживання якого неві-
домо, викликається на 07.10.2016 року о 15-00 год. до суду, каб. №3,
для участі у розгляді справи по суті, (справа № 234/6285/16-ц);

Курносенка Михайла Вікторовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідач, місце проживання якого неві-
домо, викликається на 28.09.2016 року о 14-30 год. до суду, каб. №3,
для участі у розгляді справи по суті, (справа №234/9616/16-ц).

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 Літовка В. В.

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом ПАТ «Укрсоцбанк» до:

Жулідова Анатолія Івановича про стягнення заборго-
ваності за кредитним договором. Відповідач, місце про-
живання якого невідомо, викликається на 15.09.2016
року о 15-00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді
справи по суті, (справа № 234/1679/16-ц);

Гісіс Тетяни Дмитрівни про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Відповідач, місце проживання
якого невідомо, викликається на 15.09.2016 року о 
14-00 год. до суду, каб. №3, для участі у розгляді справи
по суті, (справа № 234/1678/16-ц).

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

Суддя Літовка В. В.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає від-
повідача Усатюка Сергія Олександровича, який проживає за ад-
ресою: вул. Миру, буд. 47-а, с. Благодатне, Амвросіївський
район, Донецька область, у судове засідання по цивільній справі
за позовом Публічного акціонерного товариства «Всеукраїн-
ський Банк Розвитку» до Усатюка Сергія Олександровича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 12 вересня 2016 року об 11.30 го-
дині у приміщенні суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів,
вул. Першотравнева, 23, під головуванням судді Шудрика А. А., 
кабінет №10.

З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважа-
ється повідомленим про час та місце розгляду справи та у ви-
падку неявки до суду справу може бути розглянуто за його
відсутності.

Білоцерківський міськрайонний суд Київської об-

ласті викликає Колісника Максима Олексійовича по

цивільній справі № 357/5928/16-ц за позовом Вер-

міненко Оксани Вікторівни про позбавлення батьків-

ських прав на 19.09.2016 року на 14 год. 30 хв.

Адреса суду: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4а,

зал суду № 4.

Суддя О. В. Бондаренко

Краматорський міський суд Донецької області
(84000, м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) роз-
глядає цивільні справи за позовом Публічного акціо-
нерного товариства Комерційний Банк
«Приватбанк» до:

1) Андріжеєвського Руслана Михайловича про
стягнення заборгованості, який проживає за адре-
сою: Донецька обл., м. Макіївка, вул. Берестовка,
буд. 45, викликається на 16 вересня 2016 року о 08-
15 годині, до суду, каб. №7, для участі у розгляді
справи по суті. (№ 2/234/4667/16);

2) Степанюк Олени Сергіївни про стягнення забор-
гованості, яка проживає за адресою: Донецька обл.,
м. Макіївка, пр. Зелений, 31/101, викликається на 16
вересня 2016 року о 08-30 годині, до суду, каб. №7,
для участі у розгляді справи по суті.
(№2/234/4697/16);

3) Скорик Олега Васильовича про стягнення за-
боргованості, який проживає за адресою: Донецька
обл., м. Макіївка, вул. Радіонова, 12/1, викликається
на 16 вересня 2016 року о 08-45 годині, до суду, каб.
№7, для участі у розгляді справи по суті.
(№2/234/4689/16);

4) Жежель Юрія Михайловича про стягнення за-
боргованості, який проживає за адресою: Донецька
обл., м. Макіївка, вул. Колгоспна, буд. 24-А, викли-
кається на 16 вересня 2016 року о 09-00 годині, до
суду, каб. №7, для участі у розгляді справи по суті.
(№2/234/4710/16);

5) Клевцової Садії Набіулівни про стягнення за-
боргованості, яка проживає за адресою: Донецька
обл., м. Макіївка, с. Первомайський, вул. Ізотова,
буд. 58, викликається на 16 вересня 2016 року о 09-
15 годині, до суду, каб. №7, для участі у розгляді
справи по суті. (№ 2/234/4712/16);

6) Дубініної Рози Абдулівни про стягнення забор-
гованості, яка проживає за адресою: Донецька обл.,
м. Макіївка, м-н Зелений, 64/158, викликається на
16 вересня 2016 року о 09-30 годині, до суду, каб.
№7, для участі у розгляді справи по суті.
(№2/234/4688/16).

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття,
відповідач повинен повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у його відсут-
ність. 

Суддя Переверзева Л. І.

Тульчинський районний суд Вінницької області ви-
кликає Стрія Романа Миколайовича, 23.02.1984 року на-
родження, який проживає за адресою: вул.
Першотравнева, 303, с. Кинашів, Тульчинський район
Вінницька область, як відповідача по цивільній справі 
№ 148/1226/16-ц за позовом Стрій Л. Ю. до Стрія P. M.
про позбавлення батьківських прав.

Судовий розгляд справи призначено на 15.09.2016 о
10:30 год. за адресою: вул. Перемоги, 16, м. Тульчин Він-
ницька область.

В разі неявки відповідача справу може бути розгля-
нуто за його відсутності на підставі наявних у справі до-
казів.

Суддя О. В. Саламаха

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом  Публічного  акціонерного то-
вариства Комерційний Банк «Приватбанк» до Немчінова
Георгія Олександровича про стягнення заборгованості,
який проживає за адресою: Донецька обл., м. Макіївка,
вул. Нова 2, буд. 7, викликається на 20 вересня 2016
року о 09-15 годині, до суду, каб. №7, для участі у роз-
гляді справи по суті (№2/234/4664/16).

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

Суддя Переверзева Л. І.

Рубіжанський міський суд Луганської області  викликає як
відповідача територіальну громаду м. Первомайська в особі Пер-
вомайської міської ради Луганської області, по цивільній справі
№ 423/893/16-ц; № 2/425/516/16 за позовом Єрмакової Фросини
Семенівни до територіальної громади м. Первомайська в особі
Первомайської міської ради Луганської області про визнання
права власності на об’єкт нерухомого майна в порядку спадку-
вання за законом, у судове засідання, яке відбудеться 14 вересня
2016 року о 14 год. 00 хв. в приміщенні Рубіжанського міського
суду.

У разі неявки відповідача  у судове засідання,  суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі згідно ст. 169 Цивільно-проце-
суального кодексу України.

Адреса суду: Луганська область, м. Рубіжне, вул. Миру, 34.
Суддя О. Л. Овчаренко

Краматорський міський суд Донецької області (84000,
м. Краматорськ, вул. Маяковського, 21) розглядає ци-
вільні справи за позовом Публічного акціонерного това-
риства Комерційний Банк «Приватбанк» до Філіна
Леоніда Миколайовича про стягнення заборгованості,
який проживає за адресою: Донецька обл., м. Макіївка,
смт Нижня Кринка, вул. Шевченка, 30, викликається на
20 вересня 2016 року о 09-45 годині, до суду, каб. №7,
для участі у розгляді справи по суті (№ 2/234/4543/16).

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

Суддя Переверзева Л. І.

Шевченківський районний суд м. Києва за адре-
сою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 31-А, викликає на
27.09.2016 року об 11 год. 00 хв. Нестерука Миколу
Олександровича, Хоміка Володимира Миколайовича
як відповідачів по справі за позовом Заргаряна Ваз-
гена Арайіковича до Товариства з обмеженою від-
повідальністю «Спецсервіс-Україна», Нестерука
Миколи Олександровича, Хоміка Володимира Мико-
лайовича про стягнення заборгованості за догово-
ром позики. Відповідач викликається в судове
засідання, у разі його неявки справа розглядати-
меться в його відсутність.

Суддя О. А. Савицький

Корсунь-Шевченківський районний суд Черкаської
області повідомляє, що 7 жовтня 2016 року о 10 год.
призначено до розгляду цивільну справу за позовом ТОВ
«Максіма Капітал» до Свириденка Сергія Ігоровича про
стягнення матеріальної шкоди, заподіяної джерелом під-
вищеної небезпеки. Свириденко Сергій Ігорович викли-
кається в судове засідання як відповідач. Явка до суду є
обов’язковою. В разі неявки, справу буде розглянуто у
його відсутність.

При публікації оголошення про виклик до суду, від-
повідач вважається повідомленим про час і місце 
розгляду справи. Адреса суду: вул. Гагаріна, 61/4, 
м. Корсунь-Шевченківський Черкаської області.

Суддя Н. І. Кіхтенко

Чернігівський районний суд Запорізької області викликає
в судове засідання відповідача Дем’яненка Валерія Анатолі-
йовича, 27.01.1973 року народження, зареєстрованого за
адресою: Донецька область, м. Хрестівка (Кіровське), вул.
Шевченка, б.33, кв.2, по цивільній справі № 329/659/16-ц за
позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Дата
Майнінг Груп» про стягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14 вересня 2016 року о 10
годині 00 хвилин в залі судового засідання № 2 Чернігів-
ського районного суду Запорізької області за адресою: За-
порізька область, смт Чернігівка, вул. Соборна, б. 391. В разі
неявки відповідача у судове засідання на вказану дату,
справа буде розглянута за його відсутністю.

Суддя Покопцева Д. О.

Зіньківський районний суд Полтавської області ви-
кликає відповідача Легезу Олену Григорівну, останнє ві-
доме місце реєстрації та знаходження: вул. Руднєва, 5,
с. Першотравневе Зіньківського району Полтавської об-
ласті в судове засідання по цивільній справі за позовом
Легези Надії Михайлівни до Легези Олени Григорівни
про позбавлення батьківських прав.

Судове засідання відбудеться 20 жовтня 2016 року о
10 годині 00 хвилин у приміщенні Зіньківського район-
ного суду Полтавської області за адресою: м. Зіньків По-
лтавської області, вул. Соборності, 2.

В разі неявки справу буде розглянуто за Вашої відсут-
ності.

Суддя А. В. Водолога

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Петягіна В.В. знаходиться цивільна справа за позо-
вом публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк»
про стягнення заборгованості №310/5290/16-ц до Пуш-
карьова Романа Анатолійовича.

Розгляд справи призначено на 08.09.2016 року на 10
год. 30 хв. в приміщенні Бердянського міськрайонного суду
за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Кон-
сульська, 64, каб. 502, суддя Петягін В. В., тел. 3-63-75.

Суд викликає як відповідача Пушкарьова Романа Ана-
толійовича.

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

Бобиренко Олександр Іванович викликається в су-

дове засідання по розгляду цивільної справи за по-

зовом Бобиренко В. Є. до Бобиренко О. І. про

визнання особи такою, що втратила право користу-

вання житловим приміщенням на 11.10.2016 р. о

10.00 год. в Деснянський районний суд (м. Київ, 

пр-т Маяковського, 5 в, каб. 11).

Суддя О. В. Мальченко

Ліквідатор приватного акціонерного товарис-
тва «ТОРГОВИЙ ДОМ АСТРОН» Козловська Д. В.
повідомляє про проведення конкурсу з визначення органі-
затора аукціону з продажу активів банкрута ПрАТ «ТОРГО-
ВИЙ ДОМ АСТРОН» (код ЄДРПОУ 20387067, адреса: вул.
Двірцева, буд. 10, офіс 64, м. Краматорськ, Донецька об-
ласть, 84301). Основними критеріями для участі в конкурсі
є критерії визначені ст. 49 Закону України «Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкру-
том». З умовами проведення конкурсу можна ознайомитись
у замовника. Строк надання заяв для участі в конкурсі до
13.00 «19» вересня 2016 року включно. Конкурс відбудеться
«19» вересня 2016 року о 14.00 за адресою: вул. Двірцева,
буд. 10, офіс 64, м. Краматорськ, Донецька область, 84301.
Переможець конкурсу на підставі затвердженого протоколу
укладає з ліквідатором договір на проведення аукціону з
продажу активів банкрута ПрАТ «ТОРГОВИЙ ДОМ АСТРОН».
Довідки за телефоном (067) 120-17-16.

Сватівський районний суд Луганської області, розташований
за адресою: Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Пере-
моги, 34, викликає відповідачів в судове засідання на 13 ве-
ресня 2016 року, а саме:

— Долгополова Сергія Олександровича, на 16-30 годину;
— Каніщева Юрія Анатолійовича, на 16-00 годину;
— Бєлянського Вячеслава Григорійовича, на 15-30 годину; 
— Комісаренка Вадима Анатолійовича, на 15-00 годину;
— Лейба Вячеслава Федоровича, на 14-30 годину;
— Морозова Сергія Миколайовича, Маренчука Олексія Ми-

колайовича, на 14-00 годину по справах за позовами Публіч-
ного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» про стягнення
заборгованості, в залі судових засідань Сватівського районного
суду Луганської області.

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

Суддя В. О. Половинка

Сватівський районний суд Луганської області, розташований за адресою:
Луганська область, м. Сватове, пл. 50-річчя Перемоги, 34, викликає Саакову
Олену Григорівну, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/4868/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Саакової Олени Гри-
горівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 14 вересня 2016 року
о 17-00 год.; Базилюк Володимира Вікторовича, як відповідача в судове за-
сідання по цивільній справі № 426/4920/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Базилюк Володимира Вікторовича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 14 вересня 2016 року о 12-30 год.; Рушкіну Тетяну Володи-
мирівну, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/4900/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Рушкіної Тетяни Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості, що відбудеться 14 вересня 2016
року о 13-00 год.; Ісмаілова Анатолія Рамазановича, як відповідача в судове
засідання по цивільній справі № 426/4925/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Ісмаілова Анатолія Рамазановича про стягнення заборгованості,
що відбудеться 14 вересня 2016 року о 09-30 год.; Рябокінь Олександра Іва-
новича, як відповідача в судове засідання по цивільній справі 
№ 426/6050/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Рябокінь Олександра
Івановича про стягнення заборгованості, що відбудеться 14 вересня 2016
року о 09-00 год. У разі неявки на вказане судове засідання, суд розгляда-
тиме справу без Вашої участі на підставі ст. 169 ЦПК України.

Суддя А. С. Река

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Шаповал Наталії Мико-
лаївни, 13.09.1971 р.н., (87323, Донецька
область, Амвросіївський р-н, с. Металіст,
вул. Свалова, буд. 4, кв. 5) про стягнення
заборгованості за кредитним договором
призначено на 11 годину 30 хвилин
19.09.2016 року у приміщенні Оріхів-
ського районного суду за адресою: Запо-
різька обл., м. Оріхів, вул.
Першотравнева, б. 23. У разі неявки у су-
дове засідання відповідача справа буде
розглянута за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами з постановлен-
ням заочного рішення.

Суддя Мінаєв М. М.
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оголошення
Інформаційне повідомлення АТ «УкрСиббанк»
АТ «УкрСиббанк» повідомляє про внесення змін до Правил (договірних умов), які є частиною договорів щодо

банківського обслуговування клієнтів АТ «УкрСиббанк», а саме, зміни вносяться:

- до ПРАВИЛ (ДОГОВІРНИХ УМОВ) ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ АТ «УКРСИББАНК» ПРИ НАДАННІ В НАЙМ
(ОРЕНДУ) ІНДИВІДУАЛЬНОГО СЕЙФУ В СПЕЦІАЛЬНОМУ СХОВИЩІ, опублікованих в газеті «Урядовий Кур’єр»
№ 222 від 29.11.2014 р. з усіма наступними змінами – шляхом:

1. викладення пункту 3.3. даних Правил у наступній редакції:
«3.3. У випадку, якщо строк найму (оренди) сейфу становить 30 і більше календарних днів, за надання сейфа

у користування, Наймодавець проводить нарахування комісії в останній робочий день кожного місяця та в день,
який передує останньому дню оренди сейфа. При цьому плата стягується за кожен день оренди сейфу, вклю-
чаючи перший день оренди сейфа, останній день строку оренди сейфа не включається.

Наймач (а у випадку, якщо за Договором два Наймачі, — один з наймачів, за яким за Договором закріплено
зобов’язання здійснювати оплату) здійснює оплату комісії у день нарахування такої комісійної винагороди, але
не пізніше 7 (сьомого) календарного дня з дня нарахування комісії, а у випадку, якщо цей день припадає на ви-
хідний, святковий або неробочий день – не пізніше першого робочого дня, що слідує за таким вихідним, свят-
ковим або неробочим днем.

Наймач (а у випадку, якщо за Договором два Наймачі, — один з наймачів, за яким за Договором закріплено
зобов’язання здійснювати оплату) доручає Наймодавцю самостійно стягувати суму нарахованої комісії за надані
Наймодавцем послуги за Договором, шляхом списання коштів з поточного рахунку Наймача, зазначеного у До-
говорі.

Наймач (а у випадку, якщо за Договором два Наймачі, — один з наймачів, за яким за Договором закріплено
зобов’язання здійснювати оплату) доручає Наймодавцю в будь-який момент списувати з рахунку, зазначеного
в Договорі, або з будь-яких інших рахунків зазначеного Наймача в національній валюті України у Наймодавця
суми прострочених комісій за надані Наймодавцем послуги за Договором.

У разі закриття банківського рахунку, вказаного у Договорі, або будь-яких інших рахунків зазначеного Наймача
в національній валюті України у Наймодавця, комісія може бути сплачена Наймодавцем у спосіб визначений п.
3.2 Правил»;

2. доповнення пункту 3.8. даних Правил підпунктом 3.8.7. наступного змісту:
«3.8.7. За вимогою Наймодавця надавати в повному обсязі достовірну інформацію, необхідну для проведення

ідентифікації та вивчення Наймача/Наймачів, уточнення інформації щодо ідентифікації та вивчення Наймача/Най-
мачів, з'ясування його/їх особи, суті діяльності і фінансового стану тощо.»

3. викладення пункту 4. даних Правил у наступній редакції:
«4. Сторони дійшли згоди, що сейф може відкриватися не в присутності Наймача у випадках:
➢ порушення Наймачем передбачених строків користування сейфом (у тому числі якщо Наймач не звернувся

за вмістом сейфу протягом 90 календарних днів з дати закінчення строку найму сейфу, та/або якщо Наймач за-
боргував Наймодавцю комісійну винагороду більше ніж 90 днів);

➢ порушення Наймачем строків користування сейфом, у випадках, коли строк оренди сейфу достроково
припинений за ініціативою Наймодавця у зв’язку із закриттям та/або переміщенням відділення Наймодавця або
в інших випадках, передбачених Договором (про що Наймодавець інформує Наймача у листі) — сейф може
бути відкритий не в присутності Наймача у випадку, якщо Наймач не звільнив сейф протягом 15 календарних
днів з дати направлення відповідного письмового повідомлення Наймодавця;

➢ невиконання Наймачем вимог, установлених Правилами, що може завдати матеріальних збитків; 
➢ ліквідації Наймача, якщо вміст сейфу не буде вилучено ліквідатором останнього до закінчення такої про-

цедури; 
➢ невиконання Наймачем своїх зобов’язань, передбачених у п. 3.8.5. цих Правил протягом 15-ти календарних

днів з дати направлення Наймодавцем письмового повідомлення Наймачу щодо закриття відділення Наймодавця,
у якому обслуговується сейф Наймача. 

➢ у випадку затоплення приміщення  відповідного відділення Наймодавця або пожежі, при цьому сейф може
відкриватися Наймодавцем з метою збереження майна Наймача. 

➢ в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Договором.
При відкритті сейфу не в присутності Наймача Наймодавець визначає комісію з числа співробітників Наймо-

давця (не менше 2 осіб) та здійснює відкриття сейфу, вилучає майно та проводить опис майна про що склада-
ється відповідний акт з переліком і докладним описом цінностей і документів. Якщо цінності та документи
містяться в запечатаному пакеті, замкнені на замок тощо, то про це робиться відмітка в акті та їх відкривають і
також складають перелік і докладний опис. Акт з описом складається в двох примірниках, один з яких залиша-
ється у Наймодавця, а другий — передається Наймачеві при його зверненні до Банку разом із вилученим майном.
Майно, що вилучене з сейфу Наймодавець повертає Наймачу після сплати усіх платежів, передбачених Догово-
ром за діючими Тарифами Наймодавця. При цьому, сума заставної вартості ключів Наймачу не повертається.»

4. викладення пункту 8.1. даних Правил у наступній редакції:
«8.1. Договір може бути розірвано за ініціативою Наймодавця у наступних випадках:
- у випадках, передбачених законодавством України та/або Договором, або у разі порушення Клієнтом умов

Договору, та/або 
- у випадку, якщо Наймач/Наймачі веде/ведуть ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись

проводить/проводять операції, проведення яких через Наймодавця, на думку Наймодавця, призводить або може
призвести до порушення норм законодавства та/або стандартів Групи BNP Paribas та/або інших політик або стан-
дартів, яких дотримується Наймодавець у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись політики ембарго
(які запроваджені, включаючи, але не обмежуючись Україною або Францією, або Європейським Союзом, або
Сполученими Штатами Америки), та/або обмеження, які випливають з державних (які запроваджені, включаючи,
але не обмежуючись Україною або Францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки)
та міжнародних санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або 

- у випадку, якщо Наймач/Наймачі веде/ведуть веде ризикову діяльність, зокрема, але не обмежуючись спів-
працює/співпрацюють та/або має/мають у своїй структурі та/або іншим чином пов’язаний/пов’язані з особами,
співпраця та/або будь-який зв'язок з якими, на думку Наймодавця, призводить або може призвести до пору-
шення норм Законодавства та/або стандартів Групи BNP Paribas та/або інших політик або стандартів, яких до-
тримується Наймодавець у своїй діяльності, в тому числі, але не обмежуючись політики ембарго (які
запроваджені, включаючи, але не обмежуючись Україною, або Францією, або Європейським Союзом, або Спо-
лученими Штатами Америки), та/або обмеження, які випливають з державних (які запроваджені, включаючи,
але не обмежуючись Україною або Францією, або Європейським Союзом, або Сполученими Штатами Америки)
та міжнародних санкцій, в тому числі щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та/або 

- у випадку наявності чи можливості настання будь-якої події, результату або обставини відносно
Наймача/Наймачів чи здійснюваних Наймачем/Наймачами операцій, що, на думку Наймодавця, має або може
мати негативний вплив для Банку та/або Групи BNP Paribas, в тому числі, але не обмежуючись призводить або
може призвести до матеріальних збитків та/або негативно впливати на репутацію Наймодавця та/або Групи BNP
Paribas та/або призводить або може призвести до будь-яких інших негативних наслідків для Наймодавця та/або
Групи BNP Paribas, та/або у випадку втрати Наймодавцем комерційного інтересу щодо подальшої співпраці з
Наймачем/Наймачами, та/або

- у випадку технічної неможливості обслуговування Наймача в подальшому. 
Зобов’язання Сторін за Договором припиняються, у повному обсязі, якщо інше не витікає з умов Договору у

дату зазначену Банком у повідомленні, яке направляється Клієнту, але не раніше, ніж через 14 (чотирнадцять)
календарних днів з дати відправлення такого письмового повідомлення. У разі наявності непогашеної заборго-
ваності перед Наймодавцем, Наймодавець може вимагати сплати такої заборгованості в порядку та на умовах,
зазначених у повідомленні, а Наймач/Наймачі зобов’язаний /зобов’язані погасити заборгованість перед Наймо-
давцем у порядку та на умовах, зазначених у повідомленні. В такому разі зобов’язання, щодо погашення забор-
гованості перед Наймодавцем існують до повного їх виконання.

При цьому достатньою підставою для розірвання Договору є відповідне посилання Наймодавця на цей пункт
Договору у повідомленні без надання додаткових пояснень щодо обставин його розірвання.

Сторони домовились, що повідомлення може бути паперовим або електронним та направлятися поштовим
зв’язком та/або кур’єром, та/або каналами системи дистанційного обслуговування, та/або в інший спосіб.»

Датою публікації змін до Правил є публікація цього повідомлення в офіційному друкованому виданні, 
а саме: 06.09.2016 р.
Датою початку дії змін до Правил є 20.09.2016 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.

Повідомляємо про прийняття рішення про ліквідацію
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АБИЛИН», юридична адреса: 61016, Харківська обл.,
місто Харків, провулок Андріївський, будинок 5, код ЄД-
РПОУ 39610401 (протокол загальних зборів учасників
(засновників) ТОВ «АБИЛИН» про ліквідацію від
12.07.2016 р.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР — 13.07.2016 р.
Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в письмовій

формі за адресою ліквідаційної комісії: 61016, Харків-
ська обл., місто Харків, провулок Андріївський, будинок
5, тел.: 095-601-35-20, в двомісячний строк з моменту
оприлюднення відомостей з ЄДР — до 13.09.2016 р.

Повідомляємо про прийняття рішення про ліквідацію
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКО-
ІНБУД», юридична адреса: 01024, м. Київ, вулиця Бого-
мольця, будинок 7/14, приміщення 182, код ЄДРПОУ
30400929 (протокол загальних зборів учасників (заснов-
ників) ТОВ «ЕКОІНБУД» про ліквідацію від 12.07.2016 р.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР — 13.07.2016 р.
Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в письмовій

формі за адресою ліквідаційної комісії: 01024, м. Київ,
вулиця Богомольця, будинок 7/14, приміщення 182, тел.
095-601-35-20, в двомісячний строк з моменту опри-
люднення відомостей з ЄДР — до 13.09.2016 р.

Повідомляємо про прийняття рішення про ліквідацію
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДРІМ ГРУП ІНВЕСТ», юридична адреса: 61166, Харків-
ська обл., місто Харків, вулиця Бакуліна, будинок 11, код
ЄДРПОУ 39722160 (протокол загальних зборів учасників
(засновників) ТОВ «ДРІМ ГРУП ІНВЕСТ» про ліквідацію
від 12.07.2016 р.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР — 13.07.2016 р.
Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в письмовій

формі за адресою ліквідаційної комісії: 61166, Харків-
ська обл., місто Харків, вулиця Культури, будинок 10,
тел.: 095-601-35-20, в двомісячний строк з моменту оп-
рилюднення відомостей з ЄДР — до 13.09.2016 р.

Повідомляємо про прийняття рішення про ліквідацію
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ДЮРАН ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 38826412, юридична ад-
реса: 61001, Харківська обл., місто Харків, проспект Га-
гаріна, будинок 20 (протокол загальних зборів учасників
(засновників) ТОВ «ДЮРАН ТРЕЙД» про ліквідацію від
21.07.2016 р.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР — 21.07.2016 р.
Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в письмовій

формі за адресою ліквідаційної комісії: 61001, Харків-
ська обл., місто Харків, проспект Гагаріна, будинок 20,
тел. 095-601-35-20, в двомісячний строк з моменту оп-
рилюднення відомостей з ЄДР — до 01.10.2016 р.

Повідомляємо про прийняття рішення про ліквідацію
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕ-
ЛЮКС КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39159708, юридична ад-
реса: 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця
Культури, будинок 10 (протокол загальних зборів учас-
ників (засновників) ТОВ «ДЕЛЮКС КОМПАНІ» про лікві-
дацію від 12.07.2016 p.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР — 13.07.2016 р.
Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в письмовій

формі за адресою ліквідаційної комісії: 61058, Харків-
ська обл., місто Харків, вулиця Культури, будинок 10, в
двомісячний строк з моменту оприлюднення відомостей
з ЄДР — до 13.09.2016 р.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за позовом ТОВ «Бахмут-Енергія» до Антонова Михайла Іва-
новича про стягнення заборгованості за теплову енергію.

Відповідач у справі: Антонов Михайло Іванович, останнє
відоме суду місце знаходження: 84500, Донецька область,
м. Бахмут, вул. Визволителів Донбасу, 15/78, викликається
на 09 вересня 2016 р. на 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 відпові-
дач повинен повідомити суд про причини неявки. За інших
обставин розгляд справи відбудеться за його відсутності. 

Суддя Дубовик Р. Є.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м.
Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу
за заявою ПАТ АКБ «Капітал» про виправлення описки у рішенні
суду по цивільній справі за позовом ПАТ АКБ «Капітал» до Курно-
сової Тетяни Олександрівни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька
область, вул. Миру, 5, кім. 313), для участі у розгляді справи по
суті: Курносова Тетяна Олександрівна, 11.09.1953 р. н. (яка мешкає:
Донецька область, м. Бахмут, пров. Першотравневий, 39, місце ре-
єстрації невідоме) викликається на 12 вересня 2016 року на 13 го-
дину 00 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 повинен
повідомити суд про причину неявки інакше справа буде розглянута
у його відсутність. 

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут,
вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ «АльфаБанк» до
Сороки Олени Яковлівни та Корякова Дениса Андрійовича про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Відповідачі по справах викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька об-
ласть, вул. Миру, 5, кім. 313) для участі у розгляді справи по суті: Сорока
Олена Яковлівна, 23.05.1971 р.н. (останнє місце мешкання: Донецька об-
ласть, Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Толстого, 15, місце реєстрації не
відоме) викликається на 12 вересня 2016 року на 10 годину 30 хвилин; Ко-
ряков Денис Андрійович,19.07.1986 р.н. (останнє місце мешкання: До-
нецька область, Бахмутський р-н, м. Сіверськ, вул. Донецька, п/б 65, місце
реєстрації не відомо) викликається на 12 вересня 2016 року на 10 годину
45 хвилин до суду, каб. №313, для участі у розгляді справ по суті.

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

Суддя Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає
справу про адміністративне правопорушення № 219/7652/16-п,
3/219/1991/2016 про притягнення Мамонова Сергія Васильовича
до адміністративної відповідальності за скоєння адміністратив-
ного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,
Мамонов Сергій Васильович (останнє відоме суду місце прожи-
вання за адресою: Луганська обл., м. Брянка, вул. Луначар-
ського, буд. 8, кв. 1) викликається 12 вересня 2016 року на 09
годину 00 хвилин до суду, каб. 301, для участі в розгляді справи
по суті.

У випадку неприбуття особа, яка притягається до адміністра-
тивної відповідальності, повинна повідомити суд про причину
неявки, інакше справа буде розглянута за її відсутності. 

Суддя Конопленко О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
Донецька область, м. Бахмут, вул. Миру, буд. 5) розглядає ци-
вільну справу № 219/7361/16-ц; 2/219/3620/2016 за позовною
заявою Гарбузової Ірини Володимирівни до Єнакіївської міської
ради про визнання права власності в порядку спадкування.

Відповідач по справі: Єнакіївська міська рада (останнє відоме
суду місце реєстрації за адресою: Донецька область, м. Єнакієве,
пл. Леніна, буд. 7) викликається 09 вересня 2016 року на 09 го-
дину 30 хвилин до суду, каб. 301, для участі в 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
за його відсутності. 

Суддя Конопленко О. С.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ТОВ «Бахмут-Енергія» до Курінної Алли Петрівни про стягнення
заборгованості.

Відповідач по справі Курінна Алла Петрівна (адреса: Донецька
обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна, 8/36), викликається на 12.09.2016
року на 09 год. 40 хв. до суду, кабінет № 307, для участі у роз-
гляді справи по суті.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю
«Бахмут-Енергія» до Гераськіна Дмитра Юрійовича про стяг-
нення суми заборгованості за теплову енергію. Відповідачі по
справі викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5, кім. 302), для участі у розгляді справи по суті:

— Гераськін Дмитро Юрійович, який мешкає: 84500, До-
нецька область, м. Бахмут, вул. Незалежності, буд.47, кв. 30 на
09 вересня 2016 року на 09 год. 00 хв.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачів, вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їх відсутність. 

Суддя Фролова Н. М.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ТОВ «Бахмут-Енергія» до Шкумат Віктора Андрійовича про стяг-
нення заборгованості за комунальні послуги.

Відповідач по справі Шкумат Віктор Андрійович (адреса: До-
нецька обл., м. Бахмут, вул. Чайковського, 30/86) викликається
на 12.09.2016 р. на 09 год. 00 хв. до суду, кабінет № 307, для
участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Л. В. Шевченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільну справу за позовом
ТОВ «Бахмут-Енергія» до Карасюк Миколи Георгійовича, Кара-
сюк Юлії Василівни про стягнення заборгованості за комунальні
послуги.

Відповідачі по справі Карасюк Микола Георгійович та Кара-
сюк Юлія Василівна (адреса: Донецька обл., м. Бахмут, пров. Ва-
тутіна, 27/23) викликається на 12.09.2016 року на 09 год. 15 хв.
до суду, кабінет № 307, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачів вони повинні
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у їх відсутність.

Суддя Л. В. Шевченко

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької області, пр. Ломоносова,
№157) розглядає цивільну справу за позовом Бєлової Ірини Ми-
колаївни до Каросанідзе Звіаді Гурамовича про усунення пере-
шкод у здійсненні права користування жилим приміщенням та
зняття з державної реєстрації. Відповідач у цивільній справі
№233/3286/16-ц- Каросанідзе Звіаді Гурамович, 25.08.1977 р.н.,
зареєстрований: Донецька область, м. Макіївка, вул. Чубаря, 7/7,
викликається у судове засідання на 09-30 год. 09.09.2016 р. Роз-
гляд відбудеться в приміщенні Костянтинівського міськрайон-
ного суду Донецької області (корп. №2, каб. №16). У випадку
неприбуття в судове засідання відповідач повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за його
відсутності. 

Суддя Т. О. Мартишева

Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області
(85110, м. Костянтинівка Донецької обл., пр. Ломоносова, 157)
розглядає цивільну справу № 233/3442/16-ц за позовом Без-
смертної Тетяни Казимирівни до Безсмертного Миколи Анато-
лійовича про стягнення аліментів на утримання дитини.

Відповідач у справі — Безсмертний Микола Анатолійович,
23.01.1967 р.н., останнє відоме місце проживання якого: м. Ком-
сомольське Старобешівського району Донецької області, вул.
Котовського, буд.7, викликається до суду на 09 вересня 2016
року о 08-20 годині, каб. № 15, 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 причини неявки, інакше справа буде розглянута
за його відсутності. 

Суддя О. С. Малінов
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відповідно до вимог ст. 133, 135, КПК України викликається на 09 вересня
2016 року з 09 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. до старшого слідчого в ОВС слідчого
відділу управління з питань представництва інтересів громадянина або держави
в суді, протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій території півос-
трова Крим Генеральної прокуратури України Атаманчука А. М. у кабінет №728
за адресою: бульвар Лесі Українки 26-а, м. Київ (тел. 044-200-38-83) для прове-
дення допиту за його(її) участі як підозрюваного(ої) у кримінальному провад-
женні №42015000000001289 від 26.06.2015 за ознаками кримінального
правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 111 КК України.

Стаття 138. Поважні причини неприбуття особи на виклик
1. Поважними причинами неприбуття особи на виклик є:
1) затримання, тримання під вартою або відбування покарання;
2) обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рі-

шення;
3) обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або

інші подібні обставини);
4) відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок

відрядження, подорожі тощо;
5) тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров’я у зв’язку з лі-

куванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей за-
клад;

6) смерть близьких родичів, членів сім’ї чи інших близьких осіб або серйозна
загроза їхньому життю;

7) несвоєчасне одержання повістки про виклик;
8) інші обставини, які об’єктивно унеможливлюють з’явлення особи на ви-

клик.
Стаття 139. Наслідки неприбуття на виклик
1. Якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відпо-

відач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який
був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне під-
твердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом
іншим шляхом), не з’явився без поважних причин або не повідомив про причини
свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі; від 0,25
до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик
слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірі в мінімальної заробітної плати - у ви-
падку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.

2. У випадку, встановленому частиною першою цієї статті, до підозрюваного,
обвинуваченого, свідка може бути застосовано привід.

3. За злісне ухилення від явки свідок, потерпілий несе відповідальність, вста-
новлену законом.

{Частину четверту статті 139 виключено на підставі Закону № 767-VII від
23.02.2014}

5. Ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слід-
чого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази)
підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або між-
народний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслі-
дування чи спеціального судового провадження.
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу управління з питань 
представництва інтересів громадянина або держави в суді, 
протидії злочинності та корупції на тимчасово окупованій 
території півострова Крим 
Генеральної прокуратури України  А. Атаманчук

ППООВВІІССТТККАА  
Підозрюваний(на)  

Іванов  Сергій  Сергійович 17.04.1974 
вул. К. Маркса, буд. 17,  
м. Сімферополь, АР Крим 

Слєзко Тімур  Васильович 15.06.1972 вул. Хромченко, 6-а, м. Сімферополь,  
АР Крим 

Заболотна Наталія Миколаївна 21.07.1973 вул. Турецька, 21, м. Сімферополь,  
АР Крим 

Бєлоусов Михайло 
Миколайович 26.11.1964 

вул. Фруктова, 1-б, м. Сімферополь, 
АР Крим 

Михайлов Віталій Євгенійович 24.09.1972 вул. Турецька, 21, м. Сімферополь,  
АР Крим 

Охота Яніна Валеріївна 16.07.1983 
вул. Будівельників, буд. 9, кв. 104, 
смт Молодіжне, Сімферопольського 
району, АР Крим 

Двірник Надія Вікторівна 18.11.1974 вул. Турецька, 21, м. Сімферополь,  
АР Крим 

Федоренко Евеліна Робертівна 03.09.1972 
вул. Складська, 25/19, м. Сімферополь,  
АР Крим 

Лебедь Олег Дмитрович 13.02.1966 вул. Маршала Жукова, 31, кв. 16, 
м.Сімферополь, АР Крим 

Кучеренко Наталія 
Володимирівна 14.07.1977 вул. Турецька, 21, м. Сімферополь,  

АР Крим 

Гуріна Ольга Валеріївна 30.03.1970 
вул. Воровського, 16,  м. Сімферополь,  
АР Крим 

Благодатна Олена Юріївна 17.07.1977 вул. Турецька, 21, м. Сімферополь,  
АР Крим 

Долгополов Андрій 
Миколайович 15.02.1959 

вул. Воровського, 16,  м. Сімферополь,  
АР Крим 

Кагітіна Ірина Володимирівна 23.07.1980 вул. Воровського, 16,  м. Сімферополь,  
АР Крим 

Гулевич Юрій Григорович 31.07.1959 вул. Балаклавська, 117, кв. 64, 
м. Сімферополь 

Тихопой Олексій Олександрович 24.01.1976 
вул. Куйбишева, буд. 62, кв. 51, 
м. Сімферополь, АР Крим 

Діденко Денис Олександрович 14.06.1978 вул. Воровського, 16,  м. Сімферополь,  
АР Крим 

Спасьонова Олена Анатоліївна 06.03.1974 вул. Хромченка, 6-А, м. Сімферополь 
АР Крим 

Уржумова Наталія Валеріївна 21.02.1972 
вул. Кечкеметська, 87, кв. 54, 
м. Сімферополь, АР Крим 

Деменок Сергій Валерійович 15.04.1979 вул. Турецька, 21, м. Сімферополь,  
АР Крим 

Можелянський Віктор 
Анатолійович 10.05.1964 

вул. Маршала Жукова, 35, кв. 53, 
м. Сімферополь, АР Крим 

Дегтярьова Вікторія Юріївна 17.09.1973 
вул. 50 років Жовтня, 9,  
смт Красногвардійське, 
Красногвардійський район, АР Крим 

Ганич Микола Федорович 29.07.1958 вул. Дмитрієва, 4, м. Ялта, АР Крим 
Гоцкалюк Володимир 
Дмитрович 27.07.1972 

вул. Павленко, 1-а, м. Сімферополь, 
АР Крим 

Соколовський Ігор 
Станіславович 

02.10.1981 вул. Червоногвардійська, буд. 16,  
кв. 16, м. Сімферополь  

Морозко Ольга Романівна 08.04.1983 
вул. Куйбишева, 4, кв. 46, 
м. Сімферополь, АР Крим 

Єфімова Валентина 
Олександрівна 

22.03.1954 вул. Суворова, 20, м. Севастополь 

Авраміді Тетяна Станіславівна 03.06.1972 вул. Павленка, 2, м. Сімферополь,  
АР Крим 

Старова Наталія Анатоліївна 22.11.1977 
вул. Удовицького, 23-А, м. Джанкой, 
АР Крим 

Гнусарєв Володимир 
Костянтинович 

16.01.1952 вул. Стрілкова, 93, м. Сімферополь,  
АР Крим 

Володарець Наталія Михайлівна 18.07.1977 вул. Революції, 41, м. Євпаторія,  
АР Крим 

Казацький Володимир 
Володимирович 24.12.1984 

вул. Айвазовського, буд. 17, кв. 3,  
м. Керч, АР Крим 

Дудник Анастасія Сергіївна 30.07.1977 вул. Революції, 41, м. Євпаторія,  
АР Крим 

Андрейченко Олена Анатоліївна 19.11.1971 вул. Суворова, 20, м. Севастополь 
Кулєшова Оксана Ігорівна 06.11.1980 вул. Дмитрієва, 4, м. Ялта, АР Крим 
Романенко Володимир 
Вікторович 26.09.1970 вул. Дмитрієва, 4, м. Ялта, АР Крим 

Алєєва Наталя Галівна 22.01.1949 вул. Суворова, 20, м. Севастополь 
Володіна Любов Василівна 24.12.1961 вул. Суворова, 20, м. Севастополь 
Кайро Ігор Анатолійович 15.05.1965 вул. Дмитрієва, 4, м. Ялта, АР Крим 

 

Роменський міськрайонний суд Сумської об-
ласті викликає як відповідача Дем’яненко Ма-
рину Сергіївну, останнє відоме місце
проживання: вул. Центральна, буд.12, с. Сурма-
чівка Роменського р-ну Сумської обл., в цивіль-
ній справі № 585/3083/16-ц (номер провадження
2/585/906/16) за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором, яка призначена до судового засідання
на 26 вересня 2016 року на 10 год. 00 хв.

Адреса суду: м. Ромни Сумської області, 
б-р Шевченка, 14. Головуючий суддя Ганзя О. Д.
(р.т. 0-5448-5-13-88).

У разі неявки Дем’яненко М. С. в судове засі-
дання справа буде розглядатися у її відсутності.

Краснолиманським міським судом До-
нецької області (84406, м. Лиман, вул. Неза-
лежності, 13) розглядається цивільна справа
за заявою Зозулі Лариси Ігорівни до Зозулі
Андрія Анатолійовича, третя особа орган
опіки та піклування Лиманської міської ради
про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Зозуля Андрій Анато-
лійович викликається до каб. № 18 суду на
13.09.2016 року на 10 годину 30 хвилин для
участі у розгляді справи по суті.

У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутності за наявними дока-
зами. 

Суддя Бікезіна О. В.

Макарівський районний суд Київської об-
ласті викликає за адресою: смт Макарів, вул.
Димитрія Ростовського, б. 35, на 09.09.2016
року на 08.30 годину відповідача Гіпікова
Сергія Павловича по цивільній справі
370/194/16-ц за позовом Гіпікової Наталії Па-
влівни до Гіпікова Сергія Павловича про стяг-
нення аліментів на дитину та на утримання
матері до досягнення дитиною трирічного
віку.

У разі неявки в судове засідання справа
буде розглянута за відсутності вказаних осіб.

Суддя Н. Б. Мазка

Повідомляємо про прийняття рішення
про ліквідацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШВЕЙЦАР-
СЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ «МАСТЕРС»,
юридична адреса: 61093, Харківська обл., місто Хар-
ків, вулиця Соціалістична, будинок 21, код ЄДРПОУ
38607443 (протокол загальних зборів учасників (за-
сновників) ТОВ «ШВЕЙЦАРСЬКИЙ ЦЕНТР ОСВІТИ
«МАСТЕРС» про ліквідацію від 12.07.2016 p.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР —
13.07.2016 р.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в пись-
мовій формі за адресою ліквідаційної комісії: 61093,
Харківська обл., місто Харків, вулиця Волонтерська,
будинок 21, тел. 095-601-35-20, в двомісячний
строк з моменту оприлюднення відомостей з ЄДР
— до 13.09.2016 р.

Броварський міськрайонний суд Київської
області викликає Сидоренка Олександра
Олексійовича як відповідача у справі за позо-
вом Усатенка Сергія Миколайовича до Сидо-
ренка Олександра Олексійовича про
відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок
дорожньо-транспортної пригоди, у судове за-
сідання, яке призначено на 30 вересня 2016
року о 09 год. 00 хв. у приміщенні суду, що
знаходиться за адресою: Київська обл., 
м. Бровари, вул. Грушевського, 2, каб. № 214.
В разі Вашої неявки справу буде розглянуто
за наявними матеріалами в справі.

Суддя B. C. Сердинський

Повідомляємо про прийняття рі-
шення про ліквідацію ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄСП-СЕРВІС», код ЄДРПОУ 38604327, юри-
дична адреса: 61093, Харківська обл., м. Харків,
вул. Підлісна, буд. 7 (протокол загальних зборів
учасників (засновників) ТОВ «ЄСП-СЕРВІС» про
ліквідацію від 12.07.2016 р.)

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР —
13.07.2016 р.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в
письмовій формі за адресою ліквідаційної комі-
сії: 61093, Харківська обл., м. Харків, вул. Під-
лісна, буд. 7, тел. 095-601-35-20, в двомісячний
строк з моменту оприлюднення відомостей з
ЄДР — до 13.09.2016 р.

Повідомляємо про прийняття рішення
про ліквідацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД БУД-
СТРОЙ», код ЄДРПОУ 39208524, юридична адреса:
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця
Чкалова, будинок 14, квартира 19 (протокол загаль-
них зборів учасників (засновників) ТОВ «ТД БУД-
СТРОЙ» про ліквідацію від 12.07.2016 р).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР —
13.07.2016 р.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в пись-
мовій формі за адресою ліквідаційної комісії: 49000,
Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вулиця Чка-
лова, будинок 14, квартира 19, тел. 095-601-35-20,
в двомісячний строк з моменту оприлюднення відо-
мостей з ЄДР — до 13.09.2016 р.

Повідомляємо про прийняття рішення
про ліквідацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ШЕРАТОН
КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 38917132, юридична ад-
реса: 61002, Харківська обл., місто Харків, вулиця
Дарвіна, будинок 20, корпус З (протокол загальних
зборів учасників (засновників) ТОВ «ШЕРАТОН КА-
ПІТАЛ» про ліквідацію від 21.07.2016 p.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР —
21.07.2016 р.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в пись-
мовій формі за адресою ліквідаційної комісії: 61002,
Харківська обл., місто Харків, вулиця Дарвіна, буди-
нок 20, корпус 3, тел.095-601-35-20, в двомісячний
строк з моменту оприлюднення відомостей з ЄДР
— до 01.10.2016 р.

Повідомляємо про прийняття рішення
про ліквідацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕ-
НОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТМП БРОК»,
юридична адреса: 61018, Харківська обл., місто Хар-
ків, вулиця Олексія Дерев’янко, будинок 6 а, офіс
15, код ЄДРПОУ 39176367 (протокол загальних збо-
рів учасників (засновників) ТОВ «ТМП БРОК» про
ліквідацію від 04.08.2016 р.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР — 
05.08 2016 р.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в пись-
мовій формі за адресою ліквідаційної комісії: 61018,
Харківська обл., місто Харків, вулиця Олексія
Дерев’янко, будинок 6 а, офіс 15, тел. 095-601-35-20,
в двомісячний строк з моменту оприлюднення відо-
мостей з ЄДР — до 05.10.2016 р.

Повідомляємо про прийняття рі-
шення про ліквідацію ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТОРГОВИЙ ДІМ «ШЕФ», код ЄДРПОУ
38920522, юридична адреса: 61093, Харківська
обл., місто Харків, вулиця Підлісна, будинок 34
(протокол загальних зборів учасників (засновни-
ків) ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ШЕФ» про ліквідацію
від 12.07.2016 р.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР — 
13.07.2016 р.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в
письмовій формі за адресою ліквідаційної комісії:
61093, Харківська обл., місто Харків, вулиця Під-
лісна, будинок 34, тел. 095-601-35-20, в двомі-
сячний строк з моменту оприлюднення
відомостей з ЄДР — до 13.09.2016 р.

Повідомляємо про прийняття рі-
шення про ліквідацію ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«НПТ-КОМПАНІ», код ЄДРПОУ 39219316,
юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, вулиця Артема, будинок 4 (протокол
загальних зборів учасників (засновників) ТОВ
«НПТ-КОМПАНІ» про ліквідацію від 12.07.2016 р.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР —
13.07.2016 р.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в
письмовій формі за адресою ліквідаційної комі-
сії: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вулиця Артема, будинок 4, тел.095-601-35-20, в
двомісячний строк з моменту оприлюднення ві-
домостей з ЄДР — до 13.09.2016 р.

Повідомляємо про прийняття рі-
шення про ліквідацію ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТАНОВЕР», юридична адреса: 61166, Харків-
ська обл., місто Харків, вулиця Мінська, будинок
83, код ЄДРПОУ 39196048 (протокол загальних
зборів учасників (засновників) ТОВ «ТАНОВЕР»
про ліквідацію від 12.07.2016 р.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР — 
13.07.2016 р.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в
письмовій формі за адресою ліквідаційної комісії:
61166, Харківська обл., місто Харків, вулиця Мін-
ська, будинок 83, тел. 095-601-35-20, в двомі-
сячний строк з моменту оприлюднення
відомостей з ЄДР — до 13.09.2016 р.

Повідомляємо про прийняття рішення
про ліквідацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕ-
ЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЙС-
ТЕР-2012», юридична адреса: 61045, Харківська
обл., місто Харків, вулиця Очаківська, будинок 30,
офіс 25, код ЄДРПОУ 38471143 (протокол загаль-
них зборів учасників (засновників) ТОВ «МАЙСТЕР-
2012» про ліквідацію від 04.08.2016 p.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР —
05.08.2016 р.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в
письмовій формі за адресою ліквідаційної комісії:
61045, Харківська обл., місто Харків, вулиця Оча-
ківська, будинок 30, офіс 25, тел. 095-601-35-20,
в двомісячний строк з моменту оприлюднення
відомостей з ЄДР — до 05.10.2016 р.

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ПІДОЗРЮВАНОГО 
при здійсненні спеціального досудового 

розслідування
Підозрюваної Доброс Анжеліки Олексіївни,

03.03.1965 року народження, зареєстрованої за
адресою: Донецька область, м. Донецьк, вул. Фі-
латова, буд. 8, кв.4, на підставі ст.ст.297-5, 133,
135 КПК України, Вам необхідно з’явитися 9 ве-
ресня 2016 року та 12 вересня 2016 року до каб.
303 СВ УСБУ в Донецькій області, до слідчого Ті-
това В. В. за адресою: Донецька область, м. Ма-
ріуполь, вул. Архітектора Нільсена, буд. 33, для
проведення слідчих дій за Вашою участю у кри-
мінальному провадженні №22016050000000128
за ч. 1 ст.258-3 КК України.

Повідомляємо про прийняття рі-
шення про ліквідацію ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«САЧИГО», код ЄДРПОУ 39609703, юридична
адреса: 61020, Харківська обл., місто Харків, ву-
лиця Китаєнко, будинок 39 (протокол загальних
зборів учасників (засновників) ТОВ «САЧИГО»
про ліквідацію від 12.07.2016 p.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР —
13.07.2016 р.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в
письмовій формі за адресою ліквідаційної комі-
сії: 61020, Харківська обл., місто Харків, вулиця
Китаєнко, будинок 39, в двомісячний строк з мо-
менту оприлюднення відомостей з ЄДР — до
13.09 2016 р.

Повідомляємо про прийняття рішення про лік-
відацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНО-КОНСАЛТИНГОВА
КОМПАНІЯ-ЗАРЄЧ’Є», код ЄДРПОУ 36251142,
юридична адреса: 61093, Харківська обл., місто
Харків, вулиця Підлісна, будинок 5 (протокол за-
гальних зборів учасників (засновників) ТОВ
«ІКК-ЗАРЄЧ’Є» про ліквідацію від 12.07.2016 р.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР — 
13.07.2016 р.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в
письмовій формі за адресою ліквідаційної комі-
сії: 61093, Харківська обл., місто Харків, вулиця
Підлісна, будинок 5, тел. 095-601-35-20, в дво-
місячний строк з моменту оприлюднення відо-
мостей з ЄДР — до 13.09.2016 р.

ПрАТ «КЕЗ «Транссигнал» має
намір передати в оренду нежитлову будівлю
складу ЕМО площею 50,85 м2 для розмі-
щення складу.

Місцезнаходження об’єкта: 01135, м. Київ,
вул. Жилянська, 97 (територія заводу «Транс-
сигнал»).

Пропозиції приймаються протягом 10 днів
з дати публікації оголошення за адресою:
01135, м. Київ, вул. Жилянська, 97, тел.
(044)498-36-08. Контактна особа Вишницька
С.С.

Повідомляємо про прийняття рішення про лік-
відацію ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-
ДАЛЬНІСТЮ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ ЛТД», юридична
адреса: 61045, Харківська обл., місто Харків, ву-
лиця Отакара Яроша, будинок 16А, код ЄДРПОУ
39308950 (протокол загальних зборів учасників
(засновників) ТОВ «ІМПЕРІЯ КОНСАЛТ ЛТД» про
ліквідацію від 12.07.2016 р.).

Дата оприлюднення відомостей з ЄДР — 
13.07.2016 р.

Вимоги кредиторів можуть бути заявлені в
письмовій формі за адресою ліквідаційної комі-
сії: 61045, Харківська обл., місто Харків, Вулиця
Отакара Яроша, будинок 16А, тел. 095-601-35-20,
в двомісячний строк з моменту оприлюднення
відомостей з ЄДР — до 13.09.2016 р.

Ліквідатор ТОВ «ТД «Магістраль-Україна» (код 
ЄДРПОУ 35033108, юридична адреса: вул. Артема, буд. 60, 
м. Київ, 04050) Пилипенко М. М., що діє на підставі ухвали гос-
подарського суду м. Києва у справі №910/2471/14 від 04.04.2016
року проводить конкурс для визначення кандидатури організа-
тора аукціону з продажу майна банкрута.

Пропозиції щодо порядку, умов та строків проведення аук-
ціону, суми винагороди, інформація щодо досвіду роботи з про-
ведення аукціонів, наявність документів на здійснення
діяльності тощо приймають за адресою: 02095, м. Київ, 
вул. Срібнокільська, буд. 24, а/с 120 в строк до 16.09.2016.

Довідки за телефоном: (098) 617-43-12.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛАВБУД-СЕРВИС» (ТОВ «СЛАВ-
БУД-СЕРВИС», код в ЄДРПОУ 36586144), ІПН № 365861405417, місцезнаходження: 84102, До-
нецька область, м. Слов'янськ, вул. Заводська, буд. 2, корпус 39) повідомляє про те, що 30
серпня 2016 року загальними зборами Учасників ТОВ «СЛАВБУД-СЕРВИС» (протокол № 1 від
30 серпня 2016 р.) прийнято рішення про зменшення Статутного капіталу до 1000,00 (одна ти-
сяча) гривень 00 коп. Кредитори ТОВ «СЛАВБУД-СЕРВИС», якщо їх права виникли до опубліку-
вання цього повідомлення про зменшення Статутного капіталу ТОВ «СЛАВБУД-СЕРВИС», не
пізніше 30 днів з дати опублікування цього повідомлення мають право вимагати дострокового
виконання відповідного зобов'язання та відшкодування пов'язаних з цим збитків. Вимоги кре-
диторів можуть бути пред'явлені в письмовому вигляді за адресою місця знаходження одно -
осібного виконавчого органу ТОВ «СЛАВБУД-СЕРВИС»: 84102, Донецька область, м. Слов'янськ,
вул. Заводська, буд. 2, корпус 39, директор Лисенко Олександр Юрійович, тел.: (06264)66170.
Термін позовної давності для звернення до суду з даною вимогою становить 6 (шість) місяців з
дати опублікування цього повідомлення.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 7 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +10 +15    +21 +26
Житомирська +9 +14    +21 +26
Чернігівська +9 +14    +20 +25
Сумська +9 +14    +20 +25
Закарпатська +13 +18    +25 +30
Рівненська +10 +15    +21 +26
Львівська +10 +15    +21 +26
Івано-Франківська +10 +15    +22 +27
Волинська +10 +15    +21 +26
Хмельницька +10 +15    +22 +27
Чернівецька +10 +15    +23 +28
Тернопільська +10 +15    +22 +27
Вінницька +10 +15    +22 +27

Oбласть Нiч          День
Черкаська +10   +15   +21  +26
Кіровоградська +10   +15   +21  +26
Полтавська +10   +15   +21  +26
Дніпропетровська +12   +17   +22  +27
Одеська +13   +18   +25  +30
Миколаївська +13   +18   +25  +30
Херсонська +13   +18   +25  +30
Запорізька +13   +18   +24  +29
Харківська +10   +15   +21  +26
Донецька +11   +16   +21  +26
Луганська +10   +15   +21  +26
Крим +14   +19   +25  +30
Київ +13   +15   +23  +25

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Білокуракинський районний суд Луганської області повідомляє, що ухвалою
Білокуракинського районного суду Луганської області від 22.07.2016 року ви-
значено здійснення спеціального судового провадження по кримінальній справі
№409/1369/16-к за обвинуваченням Лукашова Станіслава Миколайовича за оз-
наками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-
3, ч. 1 ст. 263 КК України та Орлова Валентина Олександровича за ознаками
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Судове засідання відбудеться 19.09.2016 року о 09:00 год. в залі суду за ад-
ресою: Луганська область, смт Білокуракине, пл. Шевченка, 2.

В судове засідання викликається обвинувачений Лукашов Станіслав Мико-
лайович, останнє місце реєстрації: Луганська область, смт Білокуракине, вул.
Підгірна, буд. 168. В судове засідання викликається обвинувачений Орлов Ва-
лентин Олександрович, останнє місце реєстрації: Луганська область, Білокура-
кинський район, с. Паньківка, вул. Зарічна, буд. 27.

У випадку неявки обвинувачених справу буде розглянуто за їх відсутності на
підставі ст. 297-1, 323 КПК України.

Голова суду С. Б. Баранов
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Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

Всеукраїнський турнір,
у якому цього року бе-

ре участь рекордна кіль-
кість команд з усіх куточ-
ків країни — 48, проводять
за підтримки громадської
спілки «Всеукраїнське
об’єднання учасників АТО
«Українці — разом!» та
Федерації футболу Украї-
ни. Так ФФУ реалізує со-
ціальні ініціативи, спрямо-
вані на психологічну реабі-
літацію військовослужбов-
ців, які боронили цілісність
України в зоні бойових дій
на сході нашої держави,
повідомляє офіційний сайт
футбольної федерації. 

У неділю, 4 вересня, на
стадіоні «Чемпіон» в Ірпені
відбулося відкриття регу-
лярного чемпіонату з фут-
болу серед команд Ліги
учасників АТО з міста
Києва та Київської області.
Від національної асоціації
в офіційній церемонії від-
криття змагань взяли
участь перший віце-пре-
зидент ФФУ Вадим Кос-
тюченко та головний тре-
нер національної збірної
ветеранів України Анато-
лій Дем’яненко. Перший
віце-президент ФФУ пе-
реказав вітання хлопцям
від очільника федерації
Андрія Павелка та настав-
ника головної команди
країни Андрія Шевченка і
побажав усім присутнім
мирного неба та великих
звершень.

«Найголовніше, що Ук-
раїна має таких героїв-за-
хисників, а вони завжди мо-
жуть розраховувати на на-
шу підтримку. Разом на нас
чекає багато перемог», —
звернувся Вадим Костю-

ченко до команд-учасниць,
які протягом трьох місяців
змагатимуться за головний
приз новоствореного турні-
ру — Кубок Героїв АТО.

У Лізі учасників АТО се-
ред військовослужбовців
із Києва та Київської об-
ласті беруть участь 12 ко-
лективів. А загалом зма-
гання з футболу серед 
команд учасників АТО
триватимуть з 4 вересня
по 20 листопада і відбува-
тимуться в шістьох регіо-
нальних лігах («Захід»,
«Схід», «Північ», «Пів-
день», «Центр», «Київ»). З
20 листопада переможці
регіональних ліг позмага-
ються за Кубок Героїв
АТО на полях НТБ «Дина-
мо» (Київ) у Кончі-Заспі, а
4 грудня у столичному Бу-
динку офіцерів відбудеть-
ся урочиста церемонія на-
городження та вручення

переможцям турніру го-
ловного призу.

Згодом команда-пере-
можниця Ліги учасників
АТО матиме змогу поміря-

тися силами на футболь-
ному полі з колишніми зір-
ками вітчизняного спорту
№1 — національною збір-
ною ветеранів України.

Реабілітація футболом
М’ЯЧ У ГРІ. Стартував другий чемпіонат  серед команд Ліги
учасників АТО

Екотранспорт 
для південного міста

Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»

ПЕРСПЕКТИВА. На вулиці Херсона згодом вийдуть електробуси.
Тристоронній меморандум про такі наміри підписали представники
Херсонської облдержадміністрації, міськвиконкому і генеральний ди-
ректор компанії AZAD Group of companies Бупіндер Сінгх Чадха. Пе-
ремовини щодо спільних дій з упровадження проекту будівництва та
збирання електробусів у Херсонській області тривали майже півроку. 

Нещодавно представники компанії AZAD Group of companies до-
кладно ознайомилися з наявними виробничими потужностями в об-
ласті й визначили потенційні ділянки, на яких започаткують  велико-
вузлове складання електротранспорту муніципального призначення.
Це ТОВ «Механічний завод» та ТОВ НВП «Херсонський машинобу-
дівний завод». 

«Ми зацікавлені у впровадженні цього проекту на Херсонщині. Це
буде підґрунтям наших прямих відносин з міжнародними фінансовими
організаціями — такими, як ЄБРР. Щойно розпочнуть складання
електробусів, можливо, до нас звернуться й інші регіони України, щоб
придбати екологічно чистий сучасний транспорт», — зазначив голова
Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв.

За попередніми домовленостями, компанія терміном на три місяці
надасть в тестове користування Херсону електробус для перевірки
його в експлуатації та економічного обрахунку. За технічними харак-
теристиками електробус має 250 км запасу ходу, чотири години за-
рядки, однак усе це треба випробувати на практиці. Вірогідно, що но-
вий електробус пройде перше випробування під час проведення Між-
народного інвестиційного форуму, який відбудеться в Херсоні у ве-
ресні.

Євген ЛОГАНОВ, 
«Урядовий кур’єр»

ДОШКІЛЬНЕ ВИХОВАННЯ.
Серед основних завдань, пе-
редбачених програмою роз-
витку освіти Запорізької об-
ласті на 2013—2017 роки, —
відновлення мережі дошкіль-
них навчальних закладів. За
даними департаменту освіти і
науки облдержадміністрації,
заплановано відновити 1027
місць. Це завдання виконано
на 96% — відновлено 989
місць у дитсадках.

Нині у Запорізькій області
функціонує 523 дошкільні на-
вчальні заклади, в яких 57 389
дітей. Проте проблема пере-
вантаження залишається. У
середньому в закладах вихо-
вується 116 дітей, існує черга
з 2900 дошкільнят, яка змен-

шилася на більш ніж на тися-
чу  одиниць порівняно із сер-
пнем 2015 року (4703 дитини).

Для подальшого відновлен-
ня дошкільних навчальних за-
кладів чи місць у тих, що фун-
кціонують, департамент освіти
і науки облдержадміністрації
спільно з органами місцевої
влади та місцевого самовря-
дування активно  співпрацює
на різних рівнях з ЮНІСЕФ та
міжнародною компанією GIZ.
Наприклад, за кошти ЮНІСЕФ
із 17 визначених до співпраці
дошкільних закладів області
до кінця цього року буде від-
новлено 12 груп, розрахова-
них на 280 місць. При цьому ці
групи не просто якісно відре-
монтують, а й оснастять ошат-
ними дитячими меблями, по-
стільною білизною та іграшка-
ми. Нині компанія GIZ активно

відновлює колишній сотий ди-
тячий садочок у Запоріжжі, на
завершальному етапі віднов-
лювальні роботи у дошкільно-
му закладі №144.

— А на наступний рік, — на-
голосила директор департа-
менту освіти і науки облдерж -
адміністрації Тетяна Озерова,
— для подальшої розбудови
мережі дошкільної освіти про-
понують місцевим органам са-
моврядування не лише
обов’язково продовжувати ро-
боту з відновлення дошкіль-
них навчальних закладів та
окремих груп, а й активно
сприяти впровадженню інших
форм дошкільної освіти, зок-
рема приватної та сімейної.

А поки що кілька сотень
учорашніх вихованців дитсад-
ків зібралися в обласному
академічному театрі юного

глядача з нагоди святкування
Дня знань у межах акції «Пер-
шокласник». У заході взяли
участь діти з багатодітних сі-
мей, які опинились у складних
життєвих обставинах, а також
діти, батьки яких загинули або
постраждали, беруть участь в
АТО, діти із сімей вимушено
переміщених осіб, які цього
року йдуть у 1 клас. 200 пер-
шокласників отримали шкіль-
ні ранці. 

Такі акції до Дня знань про-
ведено у кожному районі та
місті  Запорізької області. У
межах акції «Першокласник»
отримають шкільні ранці 364
дитини-першокласники. Крім
подарунків від обласної вла-
ди, діти мали змогу перегля-
нути виставу обласного теат-
ру юного глядача «Україна —
це ми».

У запорізьких дитсадках
майже тисяча нових місць

У цій лізі точно не буде нечесного суддівства і договірних матчів
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А цей кубок кращі команди розіграють у грудні 


