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КУРСИ ВАЛЮТ/БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ встановлені Національним банком України на 7 вересня 2016 року
USD 2684.8462   EUR 2996.0199      RUB 4.1413     /    AU 359031.06      AG 5262.30      PT 285936.12     PD 181495.60

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

 ЦІНА ДОГОВІРНА четвер, 8 ВЕРЕСНЯ 2016 РОКУ №168 (5788)

ЦИФРА ДНЯ

Мрія про «Мрію»:
переговори тривають 

МЕТА. До кінця року підписати договір із китайською компа-
нією AICC (Aerospace Industry Corporation of China) про розроб-
лення проектної документації для добудови другого екземпляра
найбільшого у світі важкого транспортного літака Ан-225 «Мрія»
планує Державне підприємство «Антонов». «Багато залежить
від китайської сторони. З нашого боку проблем немає», — роз-
повів на прес-конференції президент «Антонова» Олександр
Коцюба.

Наразі з китайською стороною немає чітких домовленостей
про терміни будівництва літака, його передачі замовникові, а
також про фінансування робіт. Усі ці питання — предмет обго-
ворення. 

Теоретично добудова Ан-225 можлива протягом 4—5 років,
оскільки на сьогодні другий екземпляр літака готовий приблиз-
но на 60—65%. Однак оскільки йдеться про модернізацію літа-
ка, будівництво може зайняти й більше часу. 

ЦИТАТА ДНЯ

БЕАТА ШИДЛО:        «Європа повинна 
зрозуміти, що

безпечний Євросоюз –
це безпечна,

суверенна 
і демократична

Україна 
в європейській сфері

впливу. І це 
в національних

інтересах Польщі».
Прем’єр-міністр Польщі про продовження ролі адвоката
нашої країни на міжнародній арені

50 млн 
дітей у світі вважаються біженцями, 

за даними доповіді Дитячого фонду ООН
(ЮНІСЕФ)

Міцність гривні
залежить 
від режиму тиші

ФІНАНСИ. Думки експертів  щодо курсу гривні  на кінець 
2016-го та 2017 рік розділилися: від пророкування стрімкого
падіння до значного зміцнення

А ми тую стрілецькую славу збережемо
УШАНУВАННЯ. Країна відзначила 100-річчя боїв на Лисоні 

Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»

Неподалік міста Бережани, що
на Тернопіллі, стоїть гора Ли-

соня. Тут наша доля, тут наша во-
ля, тут наша трагедія. Упродовж
серпня-вересня 1916 року на цій
горі тривали кровопролитні бої. На

герць з російським агресором тоді
стали Українські січові стрільці,
які з початком Першої світової
створили добровольчий легіон.
Понад тисячу їх тут полягло чи
отримали поранення або потрапи-
ли до полону. 

Цьогорічного вересня впродовж
тижня в Бережанському районі

тривали заходи з відзначення 100-
річчя від часу боїв на Лисоні та
вшанування пам’яті усусів. Най-
масштабніші з них відбулися ми-
нулими вихідними на самій горі.
Тисячі людей зібралися тут на
низький уклін стрільцям. 

Легіон став першим військо-
вим формуванням українців піс-

ля знищення Запорозької Січі,
зазначив у своєму привітанні з
нагоди бойового ювілею Прези-
дент України Петро Порошенко.
А ще нагадав, що героїзм і само-
пожертва січових стрільців —
приклад незламності духу та
звитяжності для усіх поколінь
українців. Адже й нині, як і сто

років тому, наш народ боронить
рідну землю від російських ім-
перських посягань. Дослідник
військової й патріотичної діяль-
ності усусів, і професор Терно-
пільського національного
економічного університету
Микола Лазарович пішов у
зону АТО добровольцем. 5
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ДОКУМЕНТИ

Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку формування
переліку інформаційно-телекомунікаційних
систем об’єктів критичної інфраструктури
держави»3

НА ЧАСІ

10 міфів про субсидії:
що потрібно знати
тим, хто хоче
отримати державну
допомогу
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�����телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua

�КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНи
ПОСТАНОВА

від 23 серпня 2016 р. № 563
Київ

Про затвердження Порядку формування переліку 
інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної 

інфраструктури держави
Кабінет Міністрів України ПостаноВляє:
1. Затвердити Порядок формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури

держави, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади разом із Службою безпеки, іншим заінтересованим дер-

жавним органам подати у тримісячний строк з дня набрання чинності цією постановою Адміністрації Державної служби спе-
ціального зв’язку та захисту інформації пропозиції до переліку  інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної
інфраструктури держави.

3. Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації сформувати у шестимісячний строк з дня
набрання чинності цією постановою на підставі пропозицій, зазначених у пункті 2 цієї постанови, перелік інформаційно-теле-
комунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави та подати його в установленому порядку Кабінетові Міністрів
України.

Прем’єр-міністр України В. ГРОЙСМАН

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 серпня 2016 р. № 563

ПоРяДоК
формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави

1. Цей Порядок визначає механізм формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної ін-
фраструктури держави.

2.  Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
заінтересовані органи — державні органи, органи місцевого самоврядування, органи управління Збройних Сил, інших вій-

ськових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронні органи, у власності чи розпорядженні яких є об’єкт кри-
тичної інфраструктури держави та/або до сфери управління яких належать (перебувають в управлінні) підприємства, установи
та організації, що є власниками (розпорядниками) такого об’єкта;

кібератака — несанкціоновані дії, що здійснюються з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та спрямовані
на порушення конфіденційності, цілісності і доступності інформації, яка обробляється в  інформаційно-телекомунікаційній
системі, або порушення сталого функціонування такої системи;

контрольована зона — територія (простір), на якій (в якому) унеможливлено несанкціоноване і неконтрольоване перебу-
вання сторонніх осіб, розміщення технічних і транспортних засобів;

критична інфраструктура — сукупність об’єктів інфраструктури держави, які є найбільш важливими для економіки та про-
мисловості, функціонування суспільства та безпеки населення і виведення з ладу або руйнування яких може мати вплив на
національну безпеку і оборону, природне середовище, призвести до значних фінансових збитків та людських жертв;

об’єкти критичної інфраструктури — підприємства та установи (незалежно від форми власності) таких галузей, як енерге-
тика, хімічна промисловість, транспорт, банки та фінанси, інформаційні технології та телекомунікації (електронні комунікації),
продовольство, охорона здоров’я, комунальне господарство, що є стратегічно важливими для функціонування економіки і
безпеки держави, суспільства та населення.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України «Про основи національної безпеки», «Про оборону Ук-
раїни», «Про інформацію», «Про телекомунікації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

3. Перелік інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави (далі — перелік) затвер-
джується Кабінетом Міністрів України.

4. Включені до переліку інформаційно-телекомунікаційні системи об’єктів критичної інфраструктури є критичною інфор-
маційною інфраструктурою держави, що захищається від кібератак у першу чергу (пріоритетно).

5. Захист інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави від кібератак забезпечується
власником (розпорядником) таких систем відповідно до законодавства у сфері захисту інформації та кібербезпеки.

6. Формування переліку здійснюється Адміністрацією Держспецзв’язку на підставі отриманих від заінтересованих органів
пропозицій, погоджених з СБУ.

Пропозиції до переліку подаються Адміністрації Держспецзв’язку заінтересованими органами у паперовому та електронному
вигляді за формою згідно з додатком.

7. Пропозиції щодо внесення змін до затвердженого переліку можуть подаватися міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та місцевими держадміністраціями шляхом подання в ус-
тановленому порядку Кабінетові Міністрів України проекту відповідного акта за умови його обов’язкового погодження з Ад-
міністрацією Держспецзв’язку та СБУ. 

8. Заінтересовані органи формують пропозиції до переліку з урахуванням негативних наслідків, до яких може призвести
кібератака на інформаційно-телекомунікаційну систему.

Негативними наслідками є:
виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру та/або негативний вплив на стан екологічної безпеки держави

(регіону) (Н.1);
негативний вплив на стан енергетичної безпеки держави (регіону) (Н.2);
негативний вплив на стан економічної безпеки держави (Н.3);
негативний вплив на стан обороноздатності, забезпечення національної безпеки та правопорядку у державі (Н.4);
негативний вплив на систему управління державою (Н.5);
негативний вплив на суспільно-політичну ситуацію в державі (Н.6);
негативний вплив на імідж держави (Н.7);
порушення сталого функціонування фінансової системи держави (Н.8);
порушення сталого функціонування транспортної інфраструктури держави (регіону) (Н.9);
порушення сталого функціонування інформаційної та/або телекомунікаційної інфраструктури держави (регіону), в тому

числі її взаємодії з відповідними інфраструктурами інших держав (Н.10).
9. До переліку не включаються інформаційно-телекомунікаційні системи, що не мають виходу каналами електрозв’язку за

межі контрольованої зони.
10. Заінтересований орган здійснює заходи щодо актуалізації переліку  в разі:
створення, модернізації або припинення функціонування інформаційно-телекомунікаційної системи об’єкта критичної ін-

фраструктури держави;
зміни негативних наслідків, зазначених у пункті 8 цього Порядку.
11. Інформація, що міститься у переліку, є інформацією з обмеженим доступом.

Додаток
до порядку

ПРОПОЗиЦІЇ
________________________________________

(найменування заінтересованого органу)
до переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об’єктів критичної інфраструктури держави

_____________________________________________________            __________                 ___________________
(найменування посади керівника заінтересованого органу)                                    (підпис)                               (ініціали та прізвище)

___ _________ 20__ р.
ПОГОДЖЕНО
_____________________________________________________            __________                 ___________________

(керівник СБУ)                                                                      (підпис)                               (ініціали та прізвище)

___ _________ 20__ р.
____________
* Зазначаються умовні позначення негативних наслідків згідно з пунктом 8 Порядку формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем
об’єктів критичної інфраструктури держави.

www.ukurier.gov.ua УРЯДОВий КУР’ЄР12

документи

Слов’янський міськрайонний суд у Донецькій області (84112, 
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, 2) розглядає цивільну справу
за позовом ТОВ «Кредитні ініціативи» до Прачової Г.В. про стягнення
заборгованості.

Відповідачка по справі Прачова Ганна Володимирівна, що прожи-
ває за адресою: Донецька область, м. Горлівка, вул. Кузнецова-Зу-
барева. б. 6, кв. 11, викликається на 08.00 годину 19 вересня 2016
року до суду для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо позову
та докази. У випадку неприбуття, відповідачка повинна повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за її відсут-
ності.

Суддя І. О. Сидоренко

Мелітопольський міськрайонний суд повідомляє Борсук Юрія
Федоровича про те, що 26 вересня 2016 року о 10.00 годині в
приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул.
Шмідта, 11, буде слухатися цивільна справа за позовом Борсук
Олени Анатоліївни до Борсук Юрія Федоровича про позбавлення
батьківських прав, суддя Ніколова І. С.

З опублікуванням оголошення про виклик, відповідач по
справі Борсук Ю. Ф. вважається повідомленим про час та місце
розгляду справи і у випадку неявки справа підлягає розгляду за
його відсутності.

Арбітражним керуючим Василюком І. М. проводиться конкурс
із визначення торгуючої організації, яка буде задіяна як органі-
затор проведення торгів (аукціону) з продажу майна банкрутів у
процедурі банкрутства TOB «Камертон» (Волинська область, 
м. Ковель, вул. Варшавська, 1) та TOB «Магазин № 36» (Волин-
ська обл., м. Луцьк, вул. Львівська, 61). Пропозиції щодо по-
рядку, умов та строків проведення торгів (аукціону), суми
винагороди, інформація щодо досвіду роботи з проведення аук-
ціонів, наявність ліцензії на здійснення діяльності тощо прийма-
ються за адресою: 43025, м. Луцьк, пр-т Волі, 19/4 (електронна
адреса ak-241@ukr.net) протягом десяти календарних днів з дня
публікації оголошення.

Втрачено договір 
купівлі-продажу квартири

за адресою: м. Київ, 
вул. Декабристів, буд. 6, 

кв. 48, який був зареєстрова-
ний товарною будівельно-

паливною біржею «Українська
біржа» на виконання біржового
контракту №3/731 від 8 вересня
1992 р. Договір зареєстрований

на ім’я Троханчук Людмили
Петрівни.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом
ПАТ «Укрсоцбанк» до Панаріної Тетяни Миколаївни про стяг-
нення заборгованості.

Відповідач по справі викликається до суду (м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5, кім. 313) для участі у розгляді
справи по суті Панаріну Тетяну Миколаївну, 09.01.1971 р.н. (яка
мешкає: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Брайляна, 6/12,
місце реєстрації невідоме) викликається на 14 вересня 2016 року
на 11 годину 30 хвилин до суду, кабінет № 313, для участі у роз-
гляді справ по суті.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність. 

Суддя Радченко Л. А.

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області (84100,
м. Слов’янськ, вул. Добровольського, буд. 2) розглядає у по-
рядку спеціального судового провадження кримінальне провад-
ження за підозрою Протасова Аркадія Сергійовича за ч. 1 
ст. 258-3 КК України, внесеного до ЄДРДР (4201505000000045),
адреса проживання Протасова А. С: Донецька обл., м. Горлівка,
вул. 60 років СРСР, 63/29. Він викликається до приміщення
Слов’янського міськрайонного суду на 14 вересня 2016 року на
13 год. 00 хв.

Згідно із вимогами ст. 323 КПК України, суд розміщує інфор-
мацію про виклик обвинуваченого Протасова А. С. у пресі та
роз’яснює, що з моменту опублікування повістки про виклик у
засобах масової інформації загальнодержавної сфери розпов-
сюдження обвинувачений вважається належним чином озна -
йомленим з її змістом.

Суддя О. В. Ільяшевич

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовною заявою Хоменко Наталі Петрівни до Хоменка
Олександра Володимировича про стягнення аліментів на час на-
вчання.

Відповідач по справі Хоменко Олександр Володимирович за-
реєстрований за адресою: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Садова,
99/6, викликається на 14 вересни 2016 року на 10 годину 30 хви-
лин до суду 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 Т. В. Давидовська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом Зайцевої Олени Володимирівни до Зайцева
Олега Ілліча, третя особа: Управління служби у справах дітей Де-
партаменту праці та соціальної політики Харківської міської
ради, про позбавлення батьківських прав.

Відповідач по справі Зайцев Олег Ілліч, 01.09.1976 р.н. (місце
проживання: м. Єнакієве, вул. Краснофлотська, 142\65) викли-
кається на 14 вересни 2016 року на 11 годину 00 хвилин до суду,
кабінет № 313, 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 Радченко Л. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом ПАТ «Кредобанк» до
Ткачука Сергія Миколайовича та Ткачук Ірини Во-
лодимирівни про стягнення заборгованості. Відпо-
відачі у справі: Ткачук Сергій Миколайович та
Ткачук Ірина Володимирівна (місце реєстрації за ад-
ресою: 86391, Донецька обл., м. Жданівка, вул.
Квартал 2, буд.12, кв. 60) викликається на 12 ве-
ресня 2016 року о 09.30 годині до суду, каб. № 308,
для участі у розгляді справи по суті.

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-
ності.

Суддя С. П. Букрєй

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл.
(84500, м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) роз-
глядає цивільну справу за позовом Кнерцер Антона
Михайловича до Кнерцер Єлизавети Едуардівни про
розірвання шлюбу.

Відповідач по справі Кнерцер Єлизавета Едуар-
дівна проживає за адресою: м. Докучаєвськ, вул.
Набережна, 47, викликається до суду на 27.09.2016
р. на 10.30 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру,
5, каб. 212, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачці пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неприбуття
відповідачки, вона повинна повідомити суд про
причину неявки, інакше справа буде розглянута у її
відсутності.

Суддя О. П. Харченко

Повістка про виклик підозрюваного при здійсненні 
спеціального досудового розслідування

Підозрюваний Дмитрюк Олексій Юрійович, 19.03.1982 року
народження, що мешкає за адресою: м. Донецьк, вул. Клайпеди,
буд. 27, кв. 58, на підставі ст. ст. 297-5, 133, 135 КПК України,
Вам необхідно з’явитися 14.09.2016, 15.09.2016, 16.09.2016 у пе-
ріод часу з 09.00 до 18.00 години до кабінету № 419 а Костянти-
нівської місцевої прокуратури, до слідчого Перунова В. А., за
адресою: Донецька область, м. Костянтинівка, вул. Правобе-
режна, 260, для проведення за Вашою участю слідчих дій у кри-
мінальному провадженні № 12015050000000467 за ч. 1 ст. 258-3
КК України — вручення Вам повідомлення про зміну раніше по-
відомленої підозри, допиту у якості підозрюваного, закінчення
досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального
провадження, відповідно до вимог ст. ст. 46, 47, 54, 278, 290,
291 КПК України.

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в
судове засідання як відповідача Конопаду Тараса Васильовича,
місце перебування якого невідоме, останнє місце проживання:
м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 9/68, по справі за позовом
Конопади Любові Михайлівни до Конопади Тараса Васильовича
про розірвання шлюбу.

Розгляд справи призначено на 10 год. 00 хв. 16 вересня 2016
року в приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської
області за адресою: м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є
обов’язковою. Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки, відповідач повинен
повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто
у його відсутності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними
в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Попаснянський районний суд Луган-
ської області викликає відповідача Мі-
рошниченка Дмитра Васильовича,
07.06.1985 р.н., який зареєстрований за
адресою: Луганська область,  Попаснян-
ський район, м. Гірське, вул. Коцюбин-
ського, б.37, у судове засідання по
цивільній справі за № 423/2260/16-ц за
позовом Мірошниченко М. В. до Мірош-
ниченка Д.В. про розірвання шлюбу, яке
відбудеться 12 вересня 2016 року о 15 год.
30 хв. у приміщенні суду за адресою: 
Луганська область, м. Попасна, вул. Су-
ворова, 6, каб. №7.

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

Суддя А. В. Архипенко

Артемівський міськрайонний суд Донецької об-
ласті (84500, м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає ци-
вільну справу за позовом Жмихової Наталі Юріївни
до Горобченка Віталія Анатолійовича, третя особа
Горобченко Анатолій Віталійович про стягнення
аліментів на утримання дитини, яка продовжує на-
вчання.

Відповідач у справі Горобченко Віталій Анатолі-
йович, останнє відоме суду місцезнаходження: 
м. Єнакієве, сел. Корсунь, вул. Інтернаціональна, 3,
викликається на 13 вересни 2016 року на 09 год.
00 хв. до суду (каб. № 203) для участі у розгляді
справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У випадку неможли-
вості прибуття, відповідач повинен повідомити суд
про причину неявки. За інших обставин розгляд
справи відбудеться за його відсутності. 

Суддя Дубовик Р. Є.

Солом’янський районний суд м. Києва

(м. Київ, Вознесенський узвіз, 10-Б, каб.

20) викликає на 23.09.2016 року на 12

год. 00 хв. Башкова Валерія Васильовича

як відповідача у цивільній справі 

№ 686/4588/16-ц за позовом Магдіна Ми-

коли Антоновича до Башкова Валерія Ва-

сильовича про стягнення заборгованості

за договором позики.

У разі неявки, справу буде  розглянуто

за відсутності відповідача.

Суддя О. М. Букіна

Роздільнянський районний суд Оде-
ської області викликає на судове засі-
дання як відповідача Ковальова
Олександра Вікторовича у цивільній
справі за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Ковальова О. В. про стягнення забор-
гованості за кредитним договором у сумі
19360,07 грн.

Судове засідання відбудеться 20 вересня
2016 року о 09.45 годині у приміщенні Роз-
дільнянського районного суду Одеської 
області за адресою: Одеська область, 
м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А.

У випадку вашої неявки в судове засі-
дання цивільна справа буде розглянута у
вашу відсутність.

Суддя І. В. Бобровська

Роздільнянський районний суд Оде-
ської області викликає на судове засі-
дання як відповідача Сапеску Ольгу
Михайлівну у цивільній справі за позовом
ПАТ КБ «Приват Банк» до Сапеску О. М.
про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором у сумі 22137,61 грн.

Судове засідання відбудеться 21 ве-
ресня 2016 року о 09.45 годині у примі-
щенні Роздільнянського районного суду
Одеської області за адресою: Одеська об-
ласть, м. Роздільна, вул. Європейська, 37-А.

У випадку вашої неявки в судове засі-
дання цивільна справа буде розглянута у
вашу відсутність.

Суддя І. В. Бобровська
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Первомайський міськрайонний суд Миколаївської
області повідомляє Рудого Вадима Анатолійовича
про те, що судовий розгляд цивільної справи за по-
зовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Рудого Вадима Ана-
толійовича про стягнення заборгованості призначено
на 14.09.2016 р. на 13.00 год. У вказаний час відпо-
відачу необхідно з’явитись з паспортом до суду зa
адресою: вул. І. Виговського, 18, м. Первомайськ 
Миколаївської області.

У разі неявки відповідача позов на підставі ч. 4 ст.
169 ЦПК України буде розглянутий за його відсут-
ності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя С. О. Сотська

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні
справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Руминського Де-
ниса Євгенійовича, Альонкіна Олександра Миколайовича, Редей
Олени Василівни, Трегубенко Сергія Олеговича, Беляєвої Наталії
Петрівни про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справах викликаються до суду (м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5, кім. 313) для участі у розгляді
справи по суті: Руминський Денис Євгенійович, 30.04.1984 р. н.
(який мешкає: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Промислова,
44/7, місце реєстрації невідоме) викликається на 13 вересня
2016 року на 10 годину 00 хвилин; Альонкін Олександр Мико-
лайович, 27.11.1983 р. н. (який мешкає: Донецька область, Єна-
кіївська м/рада, м. Юнокомунарівськ, вул. Армійська, 114/56,
місце реєстрації невідоме) викликається на 13 вересня 2016 року
на 10 годину 10 хвилин, Редей Олена Василівна, 30.06.1981 р.н.,
(яка мешкає: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Комуністична,
41/72, місце реєстрації невідоме) викликається на 13 вересня
2016 року на 10 годину 20 хвилин; Трегубенко Сергій Олегович,
24.10.1962 р.н. (який мешкає: Донецька область, м. Єнакієве,
вул. Спартака, 3, місце реєстрації невідоме), викликається на 13
вересня 2016 року на 10 годину 30 хвилин; Беляєва Наталія Пет-
рівна, 18.04.1963 р.н. (яка мешкає: Донецька область, м. Єна-
кієве, вул. Комуністична, 19/70, місце реєстрації невідоме)
викликається на 13 вересня 2016 року на 10 годину 40 хвилин
до суду, кабінет № 313, для участі у розгляді справ 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 Радченко Л. А.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 20 ве-
ресня 2016 року о 10.30 годині в приміщенні Черні-
гівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна (Леніна), буд. 391, Шейко Валентину Вале-
ріївну, зареєстровану за адресою: Запорізька об-
ласть, смт Чернігівка, вул. Шевченка, 110/1, як
відповідача по цивільній справі № 329/616/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Шейко Валентини
Валеріївни про стягнення заборгованості.

Суддя Н. М. Пода

Високопільський районний суд Херсонської області повідом-
ляє, що 27 вересня 2016 року о 14 годині 00 хвилин в приміщенні
суду за адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104
Херсонської області, відбудеться судовий розгляд по цивільній
справі № 652/344/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Про-
шина Юрія Олександровича про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викликається як
відповідач Прошин Юрій Олександрович, 07.03.1980 року народ-
ження.

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

Суддя Дригваль В. М.

Запорізький районний суд Запорізької області ви-
кликає у судове засідання, яке відбудеться 27 ве-
ресня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні
Запорізького районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Іс-
томіна, 10, Істоміна, 37, Перчук Катерина Юріївна:
Запорізька обл., Запорізький р-н, смт Кушугум, вул.
Феросплавна, буд. 44, як відповідача по цивільній
справі № 317/2513/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приват-
Банк» до Перчук Катерини Юріївни про стягнення за-
боргованості.

Суддя Сакоян Д. І.

Чернігівський районний суд Запорізької області
викликає в судове засідання, яке відбудеться 20 ве-
ресня 2016 року об 11.30 годині в приміщенні Чер-
нігівського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Чернігівка, вул.
Соборна (Леніна), буд. 391, Колєду Геннадія Генна-
дійовича, зареєстрованого за адресою: Запорізька
область, смт Чернігівка, вул. Шевченка, 86, як від-
повідача по цивільній справі № 329/608/16-ц за по-
зовом ПАТ «Акцент Банк» до Колєди Геннадія
Геннадійовича про стягнення заборгованості.

Суддя Н. М. Пода

Високопільський районний суд Херсонської області повідом-
ляє, що 27 вересня 2016 року о 15 годині 00 хвилин в приміщенні
суду за адресою: смт Високопілля, вул. Червоноармійська, 104
Херсонської області, відбудеться судовий розгляд по цивільній
справі № 652/345/16-ц за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Ра-
пейко Олени Іванівни про стягнення заборгованості.

В судове засідання у вищевикладений час викликається як
відповідачка Рапейко Олена Іванівна, 29.12.1986 року народ-
ження.

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

Суддя Дригваль В. М.

Запрошення до участі у тендері
договір підряду на виконання будівельних робіт №NCB-W-1300106-KFW

1. Уряд України отримав грант від уряду Федеративної Республіки Німеччини, витрата коштів якого контролю-
ється KfW Development Bank, для фінансування проекту «Сприяння розвитку соціальної інфраструктури», що впро-
ваджується Українським фондом соціальних інвестицій у м. Київ та Львів, і має намір використати частину цих
коштів для здійснення належних платежів у межах Договору, для укладання якого було надруковано це оголо-
шення.

2. Агенція по Впровадженню (АпВ) спільно з Українським фондом соціальних інвестицій цим оголошенням за-
прошують підрядників з гарною репутацією надати запечатані тендерні пропозиції для виконання таких видів робіт
у межах мікропроекту № 13-46-00-002 «Створення умов для проживання внутрішньо переміщених осіб. Рекон-
струкція приміщень на вул. Угорській, 2 у м. Львові під соціальний гуртожиток для внутрішньо переміщених осіб,
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, навчання громади/KfW»: загально-будівельні роботи
(внутрішнє опорядження приміщень); заміна внутрішніх дверей; заміна віконних блоків; монтаж індивідуального
теплового пункту; монтаж системи опалення; влаштування внутрішніх та зовнішніх мереж електропостачання, во-
допостачання та каналізації; ремонт плоскої покрівлі; утеплення фундаменту та цоколя; ремонт мощення; влаш-
тування дощової каналізації та внутрішнього водостоку; автоматизація теплового пункту; автоматизація
водопостачання; влаштування пожежної сигналізації; пусконалагоджувальні роботи. Підрядники повинні мати до-
свід проведення будівельних робіт на об’єктах подібного або вищого рівня складності.

3. Ви можете безкоштовно отримати тендерну документацію за такими адресами: УФСІ: м. Львів, вул. Липин-
ського, 11, 1-й поверх, кім. 1б, конт. особа – Ткачик Галина Антонівна (у робочі дні з 9:00 до 18:00) та АпВ: 
м. Львів, вул. Менделєєва, 8, Львівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, кабінет ди-
ректора, конт. особа – Рубай Оксана Андріївна (у робочі дні з 10:00 до 17:00). Пропозиції повинні залишатися чин-
ними впродовж 60 (шістдесяти) днів з дати розкриття тендерних пропозицій і повинні бути доставлені за
вищенаведеною адресою АпВ не пізніше ніж 11:00 год. 10.10.2016 р., після чого вони будуть розкриті у присутності
наявних учасників тендеру. Зацікавлені підрядники можуть отримати додаткову інформацію за адресами, зазна-
ченими вище та за телефонами: (032) 231-8504 (УФСІ) та (032) 276-3057 (АпВ).

4. Передтендерну конференцію буде проведено об 11:00 год. 22.09.2016 р. за адресою об’єкта: м. Львів, вул.
Угорська, 2, третій поверх, приміщення холу.

5. Тендерні пропозиції, надані пізніше за встановлений термін, не приймаються і повертаються учасникам тен-
деру нерозкритими.

Білокуракинський районний суд Луганської об-

ласті повідомляє, що 07.06.2016 року суддею Сквор-

цовою В. Г. по цивільній справі № 409/842/16-ц за

позовом Голик Юрія Юрійовича до   Кривуля Сергія

Володимировича про стягнення боргу за договором

позики, винесено заочне рішення. Позов задоволено

частково.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що

його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Урбанович Ірини
Сергіївни про стягнення суми заборгованості. Відповідач по
справі викликається до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5, кім. 302) для участі у розгляді справи по суті.

Урбанович Ірина Сергіївна, яка мешкає: 84500, Донецька об-
ласть, м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд 73, кв. 56, на 12 вересня
2016 року на 08 год. 15 хв.

Відповідачці пропонується надати свої заперечення щодо по-
зову та докази. У випадку неприбуття відповідачки, вона повинна
повідомити суд про причину неявки, інакше справа буде розгля-
нута у її відсутність.

Суддя Фролова Н. М.

Іллічівський міський суд Одеської області викликає
Полякову Лілію Віталіївну, 10.01.1078 р. народження, ос-
таннє відоме місце реєстрації: Одеська область, м. Чор-
номорськ, с. Олександрівка, вул. Гагаріна, буд. 25, як
відповідача в судове засідання по справі № 501/1229/16-ц
за позовом Публічного акціонерного товариства комер-
ційний банк «ПРИВАТБАНК» до Полякової Лілії Віталі-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним
договором, на 11.30 год. 04.10.2016 р. за адресою: 
м. Чорноморськ, вул. Праці, 10, каб. 5, зал судових засі-
дань № 2.

Суд роз’яснює, що у разі неявки відповідача справа
буде розглянута у її відсутності.

Суддя Т. В. Ледньова

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Гречина Євгена Миколайовича, 12.09.1981 р.н.
(адреса: 70500, Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Го-
голя, буд. 111) про стягнення заборгованості за кре-
дитним договором призначено на 08 годину 30
хвилин 29.09.2016 року у приміщенні Оріхівського
районного суду за адресою: Запорізька обл., м. Орі-
хів, вул. Першотравнева б. 23. У разі неявки у судове
засідання відповідача справа буде розглянута за
його відсутності за наявними у справі доказами з по-
становленням заочного рішення.

Суддя Плечищева О. В.

19 вересня 2016 року о 9.30 год. в приміщенні Коло-
мийського міськрайонного суду Івано-Франківської об-
ласті за адресою: м. Коломия, проспект Грушевського,
29 Івано-Франківської області, відбудеться розгляд ци-
вільної справи № 346/2188/16 за позовом Рогович Ганни
Володимирівни до Роговича Ігоря Васильовича про ро-
зірвання шлюбу.

В судове засідання викликається як відповідач Рого-
вич Ігор Васильович, 06 червня 1985 року народження,
останнє відоме місце проживання: с. Шепарівці, вулиця
Шевченка, буд. 1, Коломийського району Івано-Франків-
ської області.

Згідно ч. 2 ст.77 ЦПК України сторони зобов’язані по-
відомляти суд про причини неявки в судове засідання.

У разі неявки в судове засідання відповідача Роговича
Ігоря Васильовича справа буде розглянута без його
участі.

Суддя О. П. Калинюк

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташо-
ваний за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, 
пр. Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-32-22) повідомляє Охременка
Артема Олексійовича, 05 серпня 1985 року народження, зареєс-
трованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка,
вул. Довженка, 27/4, по кримінальному провадженню 
№ 22014230000000011 за обвинувальним актом відносно Охре-
менка Артема Олексійовича, Шеремет Руслана Анатолійовича,
які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень
(злочинів), передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, як
обвинуваченого, що 22 вересня 2016 року о 09.30 годині відбу-
деться спеціальний судовий розгляд під головуванням судді
Матвєєвої Н.В., в якому ваша участь є обов’язковою, ухилення
від явки на виклик суду (неприбуття на виклик без поважної при-
чини більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст.
139 КПК України, є підставою для здійснення спеціального су-
дового провадження.

Суддя Н. В. Матвєєва

ПОВІСТКА ПРО ВИКЛИК ОБВИНУВАЧЕНОГО 
при здійсненні спеціального судового провадження

Новокаховський міський суд Херсонської області (розташо-
ваний за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка, пр.
Дніпровський, 1а, тел. 05549-4-32-22) повідомляє Шеремет Рус-
лана Анатолійовича, 22 липня 1973 року народження, зареєс-
трованого за адресою: Херсонська область, м. Нова Каховка,
вул. М.Букіна, 4/53, по кримінальному провадженню 
№ 22014230000000011 за обвинувальним актом відносно Охре-
менка Артема Олексійовича, Шеремет Руслана Анатолійовича,
які обвинувачуються у вчиненні кримінальних правопорушень
(злочинів), передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України, як
обвинуваченого, 22 вересня 2016 року о 09.30 годині відбу-
деться спеціальний судовий розгляд під головуванням судді
Матвєєвої Н.В., в якому ваша участь є обов’язковою, ухилення
від явки на виклик суду (неприбуття на виклик без поважної при-
чини більш як два рази) обвинуваченого, відповідно до ч. 5 ст.
139 KПK України, є підставою для здійснення спеціального су-
дового провадження.

Суддя Н. В. Матвєєва

Попаснянський районний суд Луганської області
викликає як відповідача Каськова Олександра Лео-
нідовича, 22.11.1972 року народження, який зареєс-
трований за адресою: Луганська область, 
м. Золоте-1, кв. Сонячний, 10/40, у судове засідання
по цивільній справі № 423/2535/16-ц за позовом Ка-
ськова Владислава Олександровича до Каськова
Олександра Леонідовича про позбавлення батьків-
ських прав і стягнення аліментів, яке відбудеться
12.09.2016 року о 09 год. 00 хв. в приміщенні суду
за адресою: Луганська область, м. Попасна, вул. Су-
ворова, 6. Резервна дата судового засідання
20.09.2016 року о 14 год. 00 хв.

У разі неявки до суду та неповідомлення причин
неявки, або якщо такі причини суд визнає неповаж-
ними, справа буде вирішена на підставі наявних у
справі даних та доказів.

Суддя М. В. Мазур

Миргородський міськрайонний суд Полтавської об-
ласті викликає Алгунова В’ячеслава Сергійовича (ос-
таннє відоме місце проживання: вул. Д. Апостола, 6, кв.
24, м. Миргород Полтавської області) як відповідача в
судове засідання по цивільній справі 541/1718/16-ц про-
вадження № 2/541/863/2016 за позовом ПАТ КБ «Приват
Банк» до Алгунова В’ячеслава Сергійовича про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 4 жовтня 2016 року о
09 годині 40 хвилин у приміщенні суду за адресою: вул.
Гоголя, 133, м. Миргород Полтавської області, головую-
чий суддя Андрущенко-Луценко С. В.

Явка відповідача Алгунова B. C. до суду є обов’язко-
вою. В разі неявки, справу буде розглянуто за його від-
сутності.

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

Кролевецький районний суд Сумської області відповідно
до ч. 9 ст. 74 ЦПК України викликає Ірху Ірину Віталіївну, 16
лютого 1994 року народження, уродженку: с. Вільне Короп-
ського району Чернігівської області, останнє відоме місце
реєстрації: Сумська область, Кролевецький район, село Реу-
тинці, вул. Романова, буд. 1, як відповідачку по справі 
№ 579/1348/16-ц, пров. № 2/579/332/16 за позовом Публіч-
ного акціонерного товариства комерційний банк «Приват-
Банк» до Ірхи Ірини Віталіївни про стягнення заборгованості
за кредитним договором.

Справа призначена до попереднього судового засідання
на 13 вересня 2016 року об 11 годині 00 хвилин та до роз-
гляду на 13 вересня 2016 року об 11 годині 15 хвилин у 
м. Кролевець Сумської області, вул. Франка, 13.

Суд пропонує Ірсі І.В. подати письмові пояснення та всі
наявні докази по справі. У випадку неявки відповідачки в су-
дове засідання це оголошення вважається належним пові-
домленням, і справа буде розглянута за відсутності Ірхи I.B.

Суддя О. В. Бєгунова

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Мамажанову Ілтіфат Хайрулаївну,
27.07.1973 року народження (останнє відоме місце про-
живання: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, вул.
Ломоносова, буд. 27), як відповідача по справі за позо-
вом Публічного акціонерного товариства Комерційний
банк «Приват банк» до Мамажанової Ілтіфат Хайрула-
ївни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором.

Судове засідання відбудеться 12.10.2016 року о 13.15
год. у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук, вул.
Першотравнева, буд. 29/5, каб. 8.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове
засідання, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

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

Суддя Ю. В. Рибалка

Автозаводський районний суд м. Кременчука Полтав-
ської області викликає Юсупова Максима Ісламовича,
19.05.1991 року народження (останнє відоме місце про-
живання: 39600, Полтавська область, м. Кременчук, квт.
278, буд. 4, кв. 75), як відповідача по справі за позовом
Публічного акціонерного товариства Комерційний банк
«Приват банк» до Юсупова Максима Ісламовича про
стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 12.10.2016 року об
11.45 год. у приміщенні суду за адресою: м. Кременчук,
вул. Першотравнева, буд. 29/5, каб. 8.

Явка до суду є обов’язковою. В разі неявки в судове
засідання, справу буде розглянуто за вашої відсутності.

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

Суддя Ю. В. Рибалка

В провадженні Слов’янського міськрайонного суду 
Донецької області знаходиться кримінальне провадження 
№ 22016160000000044 від 08.02.2016 року (єд. унік. 
№ 522/5622/16-к, провадження № 1-кп/243/413/2016) за об-
винуваченням Гадзири Вадима Владиславовича у вчиненні
кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 2583, 
ч. 2 ст. 260 КК України.

Обвинувачений Гадзира Вадим Владиславович, 07.02.1982
р.н., який зареєстрований та мешкає за адресою: Одеська
обл., Комінтернівський р-н, с. Корсунці, вул. Колгоспна, 17,
викликається в судові засідання по справі, призначені на
14.09.2016 року о 15.30 год., 19.09.2016 року о 15.00 год.

У випадку неприбуття, обвинувачений повинен повідомити
суд про причини неявки, інакше справа буде розглянута за
його відсутності.

До відома: ухвалою Слов’янського міськрайонного 
суду від 22.06.2016 року вирішено здійснювати спеціальне
судове провадження у кримінальному провадженні 
№ 22016160000000044 від 08.02.2016 року відносно 
Гадзири В. В.

Суддя І. М. Мінаєв

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500,
м. Бахмут, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом
ТОВ «Бахмут-Енергія» до: Крошки Василя Дмитровича (справа
№ 219/6248/16-ц); Манохіної Вікторії Валентинівни (справа 
№ 219/6151/16-ц); Деревльової Олени Олександрівни (справа 
№ 219/6273/16-ц); Шепітька Олександра Олександровича (справа
№ 219/6449/16-ц) про стягнення заборгованості за теплову енергію.

Відповідачі: Крошка Василь Дмитрович, останнє відоме суду
місцезнаходження: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Горбатова,
69/5; Манохіна Вікторія Валентинівна, останнє відоме суду міс-
цезнаходження: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна, 2/20;
Деревльова Олена Олександрівна, останнє відоме суду місце -
знаходження: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Ювілейна, 53/27;
Шепітько Олександр Олександрович, останнє відоме суду міс-
цезнаходження: Донецька обл., м. Бахмут, вул. Сибірцева, 5/2,
викликаються на 13 вересня 2016 р. на 13 год. 45 хв. до суду
(каб. № 203) для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої заперечення на позов
та докази. У випадку неможливості прибуття, відповідачі повинні
повідомити суд про причини неявки. За інших обставин розгляд
справ відбудеться за їх відсутності. 

Суддя Дубовик Р. Є.

Добропільський міськрайонний суд Донецької області
(85004, м. Добропілля, Донецька область, вул. Радянська,
буд. 39А) розглядає цивільну справу за позовом Павлов-
ської Алли Вікторівни до Павловського Михайла Олеговича
про позбавлення батьківських прав, третя особа: Орган
опіки та піклування Виконкому Харцизької міської ради.

Відповідач по справі Павловський Михайло Олегович,
третя особа: Орган опіки та піклування Виконкому Харцизь-
кої міської ради викликається на 16 вересня 2016 року на
09.00 годину до Добропільського міськрайонного суду, ка-
бінет № 7, для участі у розгляді справ. До розгляду цивільної
справи пропонується надати суду письмові пояснення та за-
перечення, також усі наявні докази по справі.

У випадку неприбуття до судового засідання відповідача,
третьої особи необхідно повідомити суд про причини не-
явки, інакше справа буде розглянута у їх відсутність на під-
ставі наявних у них даних чи доказів і ухвалено заочне
рішення. 

Суддя Діденко С. О.

Краснолиманським міським судом Донецької об-
ласті (84406, м. Красний Лиман, вул. Фрунзе, 13)
розглядаються цивільні справи: № 236/560/16-ц за
позовом Оптова Володимира Григоровича до Цих-
містро Володимира Тихоновича, Цихмістро Михайла
Володимировича, Ігнатенка Єгора Владиславовича
про відшкодування матеріальної та моральної
шкоди, завданих внаслідок вчинення кримінального
правопорушення.

Відповідачі Цихмістро Володимир Тихонович,
Цихмістро Михайло Володимирович викликаються
до каб. № 12 суду на 15 вересня 2016 року на 13 го-
дину 00 хвилин для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачам пропонується надати свої запере-
чення щодо позову та докази. У разі неявки відпові-
дачів, справи будуть розглянуті у їх відсутності за
наявними доказами. 

Суддя Саржевська І. В.
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оголошення
Арцизький районний суд Одеської області викликає Чеботар

Нелі Данилівну (26.02.1971 р. н., зареєстровану за адресою: вул.
Бондарєва, буд. № 1-А, м. Арциз Одеської області), як відпові-
дача по цивільній справі № 492/549/16-ц за позовом ПУБЛІЧ-
НОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ПРИВАТБАНК» до Чеботар
Нелі Данилівни про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Розгляд справи призначено на 28.09.2016 р. о 09 год.
45 хв. у залі № 1 Арцизького районного суду Одеської області
за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської об-
ласті, суддя Крутова О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38. 

У разі неявки відповідача у судове засідання, або неповідом-
лення про причину його неявки, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у справі матеріалами.

Кремінський районний суд Луганської області,
розташований за адресою: Луганська область, 
м. Кремінна, площа Красна, 5, викликає Коротенко
Ірину Ігорівну,  як відповідача в судове засідання по
цивільній справі  за позовом ПАТ КБ «Приватбанк»
до Коротенко Ірини Ігорівни про стягнення заборго-
ваності, що відбудеться 26 вересня 2016 року о 
12-15 год.

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

Суддя Є. М. Акулов

Арцизький районний суд Одеської області викликає Плато-
нова Миколу Вячеславовича (28.02.1991 р. н., зареєстрованого
за адресою: вул. 40 років Жовтня, буд. № 204, кв. 1, м. Арциз
Одеської області), як відповідача по цивільній справі 
№ 492/436/16-ц за позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВА-
РИСТВА  «ПРИВАТБАНК» до Платонова Миколи Вячеславовича
про стягнення заборгованості за кредитним договором. Розгляд
справи призначено на 28.09.2016 р. о 10 год. 00 хв. у залі № 1
Арцизького районного суду Одеської області за адресою: вул.
Орджонікідзе, буд. №29, м. Арциз Одеської області, суддя Кру-
това О. М., тел./факс: (04845) 3-62-30, 3-14-38. 

У разі неявки відповідача у судове засідання, або неповідом-
лення про причину його неявки, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у справі матеріалами.

Арцизький районний суд Одеської області викликає Сноп
Юрія Валерійовича (13.04.1982 р. н., зареєстрованого за адре-
сою: вул. 28-го Червня, буд. № 171, кв. 3, м. Арциз, Одеської об-
ласті) як відповідача по цивільній справі № 492/433/16-ц за
позовом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «АКЦЕНТ-
БАНК» до Сноп Юрія Валерійовича про стягнення заборгованості
за кредитним договором. Розгляд справи призначено на
26.09.2016 р. об 11 год. 00 хв. у залі № 1 Арцизького районного
суду Одеської області за адресою: вул. Орджонікідзе, буд. №29,
м. Арциз Одеської області, суддя Крутова О. М., тел./факс:
(04845) 3-62-30, 3-14-38. 

У разі неявки відповідача у судове засідання, або неповідом-
лення про причину його неявки, справа буде розглянута у його
відсутність за наявними у справі матеріалами. 

Кремінський районний суд викликає Бакланова Сергія
Олександровича, який зареєстрований за адресою: Лу-
ганська область, м. Кіровськ, вул. Артема, буд. 69, кв. 2,
як відповідача в судове засідання з цивільної справи 
№ 414/1470/16-ц провадження № 2/414/487/2016 за по-
зовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Бакланова Сергія Олек-
сандровича про стягнення боргу, яке відбудеться 12
вересня 2016 року о 08.30 годині у приміщенні суду за
адресою: Луганська область, м. Кремінна, пл. Красна,
буд. 5. У разі неявки на вказане судове засідання суд
розглядатиме справу без Вашої участі на підставі ст.169
ЦПК України.

Суддя В. М. Ковальов

Вінницький міський суд Вінницької області викли-
кає як відповідача Дідур Каріну Віталіївну, останнє
відоме місце проживання: м. Вінниця, просп. Юності,
буд. 10/23, в судове засідання, яке відбудеться 21
вересня 2016 року о 09 год. 30 хв. під головуванням
судді Ан О. В. (зал с/з № 22, вул. Грушевського,17,
м. Вінниця), у цивільній справі   №127/14098/16-ц за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Дідур Каріни Ві-
таліївни про стягнення заборгованості, у випадку не-
явки в судове засідання, справа буде розглянута без
участі відповідача. 

Приазовський районний суд Запорізької області
викликає у судове засідання, яке відбудеться 15 ве-
ресня 2016 року о 09.30 годині в приміщенні При-
азовського районного суду Запорізької області за
адресою: Запорізька область, смт Приазовське, вул.
Пушкіна, 5, Зубаль Дмитра Володимировича: Запо-
різька обл., Приазовський р-н., с. Ганнівка як відпо-
відача по цивільній справі № 325/868/16-ц за
позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Зубаль Дмитра
Володимировича про стягнення заборгованості.

Суддя Апалькова О. М.

Обухівський районний суд Київської області по
цивільній справі 2-857/16 за позовом ТОВ «Серпень-
груп» викликає як відповідача Микитенка Віктора
Івановича на 15 вересня 2016 року на 09 годину 00
хвилин.

Судове засідання відбудеться під головуванням
судді Потабенко Л. В., в приміщенні Обухівського
районного суду Київської області, що розташоване
за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська,
б.20.

В разі неявки відповідача в судове засідання
справа буде розглянута у його відсутність на підставі
наявних у справі доказів.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Лємонджави Оксани Геннадіївни, 03.03.1984 р.н.
(адреса: 87321, Донецька обл., Амвросіївський р-н. 
смт Кутейникове, вул. Левашова, буд. 13) про стяг-
нення заборгованості за кредитним договором при-
значено на 10 годину 30 хвилин 12.09.2016 року у
приміщенні Оріхівського районного суду за адресою:
Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, 
б. 23. У разі неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглянута за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами з постановленням заочного
рішення.

Суддя Шудрик А. А.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Бродяної Олени Анатоліївни, 06.06.1985 р.н. (ад-
реса: 87330, Донецька обл., Амвросіївський р-н, 
с. Благодатне, вул. Першотравнева, буд. 41) про
стягнення заборгованості за кредитним договором
призначено на 11 годину 00 хвилин 12.09.2016 року
у приміщенні Оріхівського районного суду за адре-
сою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева,
б. 23. У разі неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглянута за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами з постановленням заочного
рішення.

Суддя Шудрик А. А.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Апухтіна Вадима Вікторовича, 17.07.1968 р.н.,
(адреса: 87301, Донецька обл., м. Амвросіївка, вул.
Краснодонців, буд. 43, кв. 64) про стягнення забор-
гованості за кредитним договором призначено на 09
годину 30 хвилин 12.09.2016 року у приміщенні Орі-
хівського районного суду за адресою: Запорізька
обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева, б. 23. У разі не-
явки у судове засідання відповідача справа буде роз-
глянута за його відсутності за наявними у справі
доказами з постановленням заочного рішення.

Суддя Шудрик А. А.

Розгляд справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк»
до Лубянікова Олександра Вікторовича, 28.11.1964
р.н. (адреса: 87323, Донецька обл., Амвросіївський
р-н, с. Металіст, вул. Свалова, буд. 1, кв. 15) про
стягнення заборгованості за кредитним договором
призначено на 10 годину 00 хвилин 12.09.2016 року
у приміщенні Оріхівського районного суду за адре-
сою: Запорізька обл., м. Оріхів, вул. Першотравнева,
б. 23. У разі неявки у судове засідання відповідача
справа буде розглянута за його відсутності за наяв-
ними у справі доказами з постановленням заочного
рішення.

Суддя Шудрик А. А.

Артемівський міськрайонний суд Донецької області
(84500, м. Бахмут, Донецька область, вул. Миру, 5) розглядає
цивільну справу за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Філі-
пової Тетяни Володимирівни про стягнення заборгованості.

Відповідач по справі: Філіпова Тетяна Володимирівна,
18.08.1973 року народження, яка мешкає за адресою, вказа-
ною в позові: 84500, м. Бахмут, вул. Постишева, 17, викли-
кається на 08 годину 30 хвилин 12 вересня 2016 року до суду:
м. Бахмут, вул. Миру, 5, кім. 302, для участі у розгляді справи
по суті.

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

Суддя Фролова Н. М.

Тульчинський районний суд (вул. Перемоги, 16, 
м. Тульчин Вінницької області) викликає Шапран Галину
Макарівну, останнє відоме місце реєстрації якої: с. Та-
расівка, вул. Гайдушняка, 57 Тульчинського району Він-
ницької області, як відповідача по цивільній справі
№148/1257/16-ц за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Шапран Галини Макарівни про стягнення заборгова-
ності.

Судовий розгляд справи призначено на 09:30 годину
19.09.2016 за вищевказаною адресою. 

В разі неявки відповідача справу може бути розгля-
нуто у її відсутність на підставі наявних у справі доказів.

Суддя С. О. Робак

В провадженні Бориспільського міськрайонного
суду перебуває цивільна справа №359/3962/16-ц за
позовом Козиренко Галини Іллівни до Каіпецького
Вячеслава Олександровича про звернення стягнення
на предмет іпотеки. У зв’язку з цим суд викликає від-
повідача Каіпецького Вячеслава Олександровича у
судове засідання.

Розгляд вищезазначеної справи відбудеться о 10
год. 00 хв. 21 вересня 2016 р. за адресою: м. Борис-
піль, вул. Героїв Небесної Сотні, 10, каб. №7.

Суддя Борець Є. О.

Жовтневий районний суд Миколаївської області

повідомляє, що 29 серпня 2016 року судом було ви-

несено рішення по цивільній справі № 2/477/861/16

за позовом Левинської Світлани Олександрівни до

Яновського Андрія Миколайовича про визнання

особи такою, що втратила право користування

жилим приміщенням. Адреса суду: м. Миколаїв, вул.

Ольшанців, 77, каб. № 6.

Суддя В. В. Полішко

Оболонський районний суд м. Києва викликає в
судове засідання Пуциля Олега Васильовича як від-
повідача по цивільній справі №2/756/4068/16
(756/7339/16-ц) за позовом Шевченка Миколи Ми-
колайовича до Пуциля Олега Васильовича про стяг-
нення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 23 вересня 2016 р.
о 12:30 годині в приміщенні Оболонського район-
ного суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. М. Ти-
мошенка, 2-є, каб.15.

Суддя Д. Г. Камбулов

В провадженні судді Бердянського міськрайонного
суду Ліхтанської Н. П. знаходиться цивільна справа за
позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до Верещагіна Віктора
Анатолійовича про стягнення заборгованості.

Судовий розгляд справи призначено на 09 годину 30
хвилин 29 вересня 2016 року в приміщенні Бердян-
ського міськрайонного суду за адресою: Запорізька об-
ласть, м. Бердянськ, вул. Консульська, 64, каб.502.

Суд викликає як відповідача Верещагіна Віктора Ана-
толійовича. У разі неявки відповідача, справа буде роз-
глянута за наявними в ній матеріалами.

Кубряк Костянтин Володимирович, 03.06.1965
року народження, який зареєстрований за адресою:
м. Київ, Дніпровська набережна, 9-А, кв. 280, Вам
необхідно з’явитися як відповідачу для розгляду ци-
вільної справи № 755/10582/16-ц за позовом ТОВ
«Юридична компанія «Ніколас» до Кубряка К.В. про
виконання обов’язку в натурі, який відбудеться
14.09.2016 року о 12:00 год. у приміщенні Дніпров-
ського районного суду м. Києва за адресою: м. Київ,
вул. Сергієнка, 3. 

Суддя Савлук Т. В.

Личаківський районний суд м. Львова викликає Ніколь-
ську Ольгу Вікторівну (останнє відоме місце проживання 
м. Львів, вул. Лисенка, 5/2), як відповідача у судове засі-
дання по цивільній справі № 2/463/1640/2016 (463/3343/16-ц)
за позовом Уноки Олени Андріївни до Нікольської Ольги Вік-
торівни, третьої особи: Четвертої Львівської державної но-
таріальної контори про зміну черговості одержання права
на спадкування, що відбудеться 21 вересня 2016 р. о 16 год.
30 хв. у приміщенні суду за адресою: 79007, м. Львів, вул.
Б. Лепкого, 16, зал судових засідань №10.

В разі неявки відповідача у вказане судове засідання, суд
розглядатиме справу без його участі на підставі ст. 169 ЦПК
України. 

Суддя Гирич С. В.

Краснолиманським міським судом Донецької області
(84406, м. Лиман, вул. Незалежності, 13) розглядається ци-
вільна справа № 236/2041/16-ц за позовом Публічного ак-
ціонерного товариства комерційного банку «ПриватБанк»
до Вірченка Володимира Вікторовича про стягнення забор-
гованості за кредитним договором в розмірі 45740,96 гри-
вень. Відповідач Вірченко Володимир Вікторович
викликається до каб. № 27 суду на 14 вересня 2016 року на
08 годину 15 хвилин, для участі у розгляді справи по суті.

Відповідачу пропонується надати свої заперечення щодо
позову та докази. У разі неявки відповідача справа буде роз-
глянута у його відсутності за наявними доказами.

Суддя Шавиріна Л. П.

Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області
викликає у судове засідання Степанюка Андрія Олександровича
(останні відомі місця проживання: Вінницька область, м. Моги-
лів-Подільський, вул. Сагайдачного, 17, Вінницька область, Шар-
городський район, с. Михайлівка, вул. Жовтнева, 25) для
розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до
Степанюка Андрія Олександровича про стягнення заборгова-
ності.

Судове засідання призначено на 04.10.2016 р. на 09 годину
30 хвилин в приміщенні Могилів-Подільського міськрайонного
суду Вінницької області за адресою: Вінницька обл., м. Могилів-
Подільський, вул. Сагайдачного, 1/30. Заяву розглядає суддя
Жикевич Т. Б.

У разі неявки Степанюка А. О. в судове засідання позовна
заява буде розглянута за його відсутності.

Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької об-
ласті повідомляє відповідача Ковтонюка Романа Степа-
новича, 23.09.1983 р.н., проживаючого за адресою:
Хмельницька область, Хмельницький район, ст. Богда-
нівці, вул. Першотравнева, буд. 7, кв. 28, про те, що су-
довий розгляд цивільної справи за позовною заявою
Приватного акціонерного товариства комерційний банк
«ПриватБанк» до Ковтонюка Романа Степановича про
стягнення заборгованості, відбудеться 12 вересня 2016
року о 14 год. 00 хв. за адресою: м. Хмельницький, вул.
Кам’янецька, 117, каб. 10, 1-й пов.

У разі неявки відповідача справа буде розглянута за
його відсутності за наявними у справі доказами. 

Суддя В. О. Мороз

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької
області викликає у судове засідання, яке відбудеться
15 вересня 2016 року о 09:00 годині в приміщенні
Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької
області за адресою: Запорізька область, м. Меліто-
поль, вул. Шмідта, 11, Соловйова Артема Олексан-
дровича: Запорізька обл., м. Мелітополь, пр.
50-річчя Перемоги, кв. 22, як відповідача по цивіль-
ній справі № 320/4392/16-ц за позовом ПАТ КБ
«ПриватБанк» до Соловйова Артема Олександро-
вича про стягнення заборгованості.

Суддя Кучеренко Н. В.

У Васильківському міськрайонному суді м. Ва-

сильків, Київської області, 12 вересня 2016 року 

о 16 год. 00 хв., під головуванням судді Орда О. О.

буде розглядатись цивільна справа за позовом Кре-

дитної спілки «ІСТОК» до Толстоногова Євгена Ва-

лерійовича, Чередайко Сергія Васильовича про

стягнення заборгованості за кредитним договором.

Явка вищезазначених осіб (сторін по справі) у су-

дове засідання обов’язкова.

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Ковальчук Вік-
торії Олегівни про стягнення заборгованості за кредитним
договором.

Відповідач по справі: Ковальчук Вікторія Олегівна, про-
живає за адресою: м. Бахмут, вул. Свободи, буд. 15, викли-
кається до суду на 15.09.2016 р. на 08:30 годину за адресою:
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О.П. Харченко

Жидачівський районний суд Львівської області викликає в
судове засідання як відповідача Басюка Володимира Сергійо-
вича, 31.01.1982 р.н., жителя м. Ходорів, вул. Людкевича, 30 Жи-
дачівського району Львівської області по цивільній справі за
позовом Публічного акціонерного товариства КБ «ПРИВАТ-
БАНК» до Басюка Володимира Сергійовича про стягнення за-
боргованості.

Судове засідання відбудеться 13 вересня  2016 року о 08 год.
30 хв., у приміщенні Жидачівського районного суду за адресою:
м. Жидачів, вул. Я. Мудрого, 20, Львівська область. У разі неявки
в судове засідання без поважних причин або неповідомлення
суду про причини неявки, справу буде розглянуто за його від-
сутності на підставі наявних у справі доказів.

Суддя О. Й. Галій

Жидачівський районний суд Львівської області викликає
в судове засідання як відповідача Граб Мар’яна Йосиповича,
02.12.1971 р.н., жителя смт Журавно, вул. Стрийська, 149
Жидачівського району Львівської області по цивільній
справі за позовом Публічного акціонерного товариства КБ
«ПРИВАТБАНК» до Граб Мар’яна Йосиповича про стягнення
заборгованості. Судове засідання відбудеться 13 вересня
2016 року о 08 год. 45 хв. у приміщенні Жидачівського 
районного суду за адресою: м. Жидачів, вул. Я. Мудрого, 20,
Львівська область.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин
або неповідомлення суду про причини неявки, справу буде
розглянуто за його відсутності на підставі наявних в справі
доказів.

Суддя О. Й. Галій

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кривов’яз Ірини
Іванівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Відповідач по справі: Кривов’яз Ірина Іванівна, про-
живає за адресою: м. Бахмут, пров. 1-й Ломоносова, буд. 6,
кв. 1, викликається до суду на 15.09.2016 р. на 09.00 годину
за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у
розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Баркова Вла-
дислава Юрійовича про стягнення заборгованості за кредит-
ним договором. Відповідач по справі: Барков Владислав
Юрійович, проживає за адресою: м. Бахмут, вул. Горького,
буд. 49, кв. 56, викликається до суду на 15.09.2016 р. на
08:40 годину за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212,
для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500, 
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Кравченка Андрія
Анатолійовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором. Відповідач по справі Кравченко Андрій Анатолійович,
проживає за адресою: м. Бахмут, вул. Чайковського, буд. 9, 
кв. 22, викликається до суду на 15.09.2016 р. на 10:50 годину за
адресою: м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб.212, 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 О. П. Харченко

Артемівський міськрайонний суд Донецької обл. (84500,
м. Бахмут Донецької обл., вул. Миру, 5) розглядає цивільну
справу за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Фокіної Дар’ї
Ігорівни про стягнення заборгованості за кредитним дого-
вором. Відповідач по справі Фокіна Дар’я Ігорівна, проживає
за адресою: м. Бахмут, вул. Ювілейна, буд. 69, кв. 9, викли-
кається до суду на 15.09.2016 р. на 08:50 годину за адресою:
м. Бахмут, вул. Миру, 5, каб. 212, для участі у розгляді
справи по суті.

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

Суддя О. П. Харченко



�����Телефони відділу реклами: (44) 253-55-09, �факс 230-06-71. E-mail: adv@ukcc.com.ua
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Запрошення до участі в торгах

УКРАЇНА
Розвиток міської інфраструктури, частина 2 (UIP2)
Позика №: 8391-UA та TF017112

Назва контракту: Реконструкція каналізаційних очисних споруд та
лінії обробки мулу в м. Харків

Номер контракту (відповідно до плану закупівель): KHV-ICB-02

1. Уряд України отримав позику від Міжнародного Банку Рекон-
струкції та Розвитку (МБРР) у різних валютах на фінансування про-
екту «Розвиток міської інфраструктури, частина 2 (UIP2)» та має
намір використати частку надходжень за цією позикою на виконання
прийнятних платежів в рамках контракту «Реконструкція каналізацій-
них очисних споруд та лінії обробки мулу в  м. Харків».

2. Комунальне підприємство «Харківводоканал» цим запрошує
прийнятних учасників торгів представити свої запечатані конкурсні
пропозиції на реконструкцію споруд з очищення стічних вод і обробки
осаду міських очисних споруд №1 та №2 комплексу «Харківводовід-
ведення» (далі – Об’єкти). 

Основні кваліфікаційні вимоги до учасників торгів наступні:
а) Фінансова спроможність
Середній річний оборот не менше тридцяти шести (36) мільйонів

доларів США, та розраховується як загальні завірені виплати, що були
отримані за контрактами що виконуються, або за завершеними кон-
трактами протягом останніх трьох (3) років (2013-2015 рр.) до закін-
чення строку надання конкурсних пропозицій.

б) Загальний досвід
Досвід виконання робіт за договорами проектування, постачання

та монтажу як генерального підрядника, партнера спільного підпри-
ємства, субпідрядника або керуючого підрядника щонайменш протя-
гом останніх шести (6) років, починаючи з 1 січня 2010 року.

в) Досвід у конкретній області
Задовільне та істотне завершення як генерального підрядника, пар-

тнера спільного підприємства, субпідрядника або керуючого підряд-
ника одного контракту на мінімальну суму сорок вісім (48) мільйонів
доларів США за період з 1 січня 2010 року до закінчення строку на-
дання конкурсних пропозицій. Еквівалент суми контракту в доларах
США, у разі якщо контракт було присуджено у іншій валюті, буде роз-
раховано за курсом обміну, дійсному на дату підписання контракту.

Детальні кваліфікаційні вимоги до учасників торгів наведено у Роз-
ділі ІІІ документації конкурсних торгів.

3. Торги буде проведено відповідно до процедури двохетапних між-
народних конкурсних торгів, як вказано в Керівництві Світового банку:
«Закупівля товарів, робіт та неконсультаційних послуг за позиками
МБРР і кредитами та грантами МАР позичальниками Світового
банку» від січня 2011 року, переглянуте у липні 2014 року (Керівниц-
тво із закупівель) та є відкритими для всіх прийнятних учасників тор-
гів, як визначено у Керівництві із закупівель.

4. Зацікавлені прийнятні учасники торгів можуть отримати додат-
кову інформацію від Комунального підприємства «Харківводоканал»
та вивчити документацію для конкурсних торгів у робочий час з 10:00
до 17:00 за місцевим часом за наведеною нижче адресою № 1.

5. Зацікавлені учасники торгів можуть придбати повний комплект
документації для конкурсних торгів подавши на адресу № 1 письмову
заявку та сплативши комісійний збір, який не підлягає поверненню,
в розмірі 300 доларів США або 7 500 гривень. Оплату необхідно здійс-
нити шляхом банківського переказу на вказані нижче рахунки. Доку-
ментація для торгів буде надіслана кур’єрською поштою на адресу
покупця, у разі, якщо останній знаходиться за кордоном, звичайною
поштою у разі вітчизняного покупця, також документацію можна от-
римати звернувшись безпосередньо за вказаною нижче адресою 
№ 1.

6. Положення Інструкцій учасникам торгів та Загальних умов До-
говору є положенням стандартної документації для конкурсних торгів
МБРР «Procurement of Plant Design, Supply, and Installation».

7. Конкурсні пропозиції повинні бути доставлені за вказаною нижче
адресою № 1, не пізніше 14:00 за місцевим часом, 16 листопада 2016 р.
Електронні торги не дозволяються. Конкурсні пропозиції, надані піз-
ніше вказаного терміну, будуть відхилені. Конкурсні пропозиції буде
розкрито у присутності представників учасників торгів, які виявили
бажання бути присутніми за адресою № 2, що наведена нижче, о 
14:15 за місцевим часом, 16 листопада 2016 р.

Згадані вище адреси наступні:
Адреса №1
Комунальне підприємство «Харківводоканал»
вул. Конторська, 90, Харків, 61052, Україна
4 поверх, кімната 4-14

Телефон: +38 057 739-96-09, +38 057 712-25-54
Факс: +38 057 712-25-54
Електронна пошта: rpmu.hvk@gmail.com 
Адреса №2
Комунальне підприємство «Харківводоканал»
вул. Конторська, 90, Харків, 61052, Україна
4 поверх, зал технічних нарад

Банківські реквізити для платежів у гривні
Номер рахунку: 2600910821
Банківська установа: ПАТ «Мегабанк» м. Харків, вул. Алчевських, 30
МФО 351629
ЗКПО 03361715
Оплата за тендерну документацію KHV-ICB-02 для КП «Харківво-

доканал».

Banking details for payments in USD:
Bank : PLC Megabank 
KHARKIV, UKRAINE, 30 Alchevskykh str., 
ACCOUNT  2600084010821.840  SWIFT: DBBKUA2K
MFO 351629
OKPO 03361715
INTERMEDIARY account # 04407027 DEUTSCHE BANK TRUST 

COMPANY AMERICAS NEW YORK,    
SWIFT : BKTR US 33

BENEFICIARY COMMUNAL ENTERPRISE KHARKIVVODOKANAL
KHARKIV, UKRAINE, 2 Shevchenko st.

DETAILS FOR  Bidding documents for project No.
OF PAYMENT KHV-ICB-02

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, Донецька
область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Синяк Ольги Володимирівни, Стельмакова Олега Олександровича, Андрєєва Сергія
Вікторовича, Нігоди Аміни Миколаївни, Загарія Романа Михайловича, Резвової Ма-
рини Володимирівни, Пісклової Ірини Миколаївни, Гулакова Руслана Миколайовича
про стягнення заборгованості.

Відповідачі по справах викликаються до суду (м. Бахмут, Донецька область, вул.
Миру, 5, кім. 313), для участі у розгляді справи по суті: Гулаков Руслан Миколайович,
09.06.1981 р.н, (який мешкає: Донецька область, м. Єнакієве, вул  Суворова, 3/1, місце
реєстрації не відоме), викликається на 14 вересня 2016 року на 10 годину 00 хвилин;
Пісклова Ірина Миколаївна, 05.07.1964 р.н., (яка мешкає: Донецька область, м. Єна-
кієве, вул  Баха, 16/4, місце реєстрації не відомо), викликається на 14 вересня 2016
року на 10 годину 10 хвилин; Резвова Марина Володимирівна, 02.01.1972 р.н., (яка
мешкає: Донецька область, м. Єнакієве, вул. Молодогвардійців, 38, місце реєстрації
невідоме), викликається на 14 вересня 2016 року на 10 годину 20 хвилин; Загарія Ро-
мана Михайловича, 04.08.1977 р.н., (який мешкає: Донецька область, м. Єнакієве,
вул. Брайляна, 16/20, місце реєстрації не відоме), викликається на 14 вересня 2016
року на 10 годину 30 хвилин; Нігода Аміна Миколаївна, 30.09.1987 р.н., (яка мешкає:
Донецька область, Єнакіївський р-н, смт Дружне, вул. Світла, 44, місце реєстрації не
відоме), викликається на 14 вересня 2016 року на 10 годину 40 хвилин; Андрєєв Сер-
гій Вікторович, 11.11.1984 р н., (який мешкає: Донецька обл., м. Єнакієве, пр-т Бере-
гового, 3/38), викликається до суду 14 вересня 2016 року на 10 годину 50 хвилин,
Стельмаков Олег Олександрович, 04.03.1973 р.н., (який мешкає: Донецька обл., 
м. Єнакієве, вул. Ювілейна, 2/12), викликається до суду 14 вересня 2016 року на 10
годину 55 хвилин; Синяк Ольга Володимирівна, 07.07.1974 р.н., (яка мешкає: До-
нецька обл., Єнакіївський р-н, м. Юнокомунарівськ, вул. Байкова, 55/2), викликається
до суду 14 вересня 2016 року на 10 годину 05 хвилин, кабінет № 313, для участі у
розгляді справ по суті.

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

Суддя Радченко Л. А.

Оріхівський районний суд Запорізької області викликає  Конопльова Дмитра Юрі-
йовича, 11.04.1983 року народження, який проживає за адресою: вул. Донецька,1,
м. Амвросіївка, Донецька область, 87302, у  судове засідання по цивільній справі
№323/2711/16-ц (2/323/751/16) за позовом Конопльової  Тетяни Петрівни до Коноп-
льова Дмитра Юрійовича, третя особа: Орган опіки та піклування Приморської 
районної адміністрації Маріупольської міської ради про надання тимчасового дозволу
на виїзд неповнолітньої дитини за межі України та на тимчасово не підконтрольну
Україні територію, та в’їзд у зворотному напрямку.

Судове засідання відбудеться о 14-00 годині  29 вересня 2016 року у приміщенні
суду за адресою: Запорізька область, м. Оріхів, вул. Чумацька,23, під головуванням
судді Плечищевої Оксани Валентинівни, кабінет №12.

З опублікуванням оголошення про виклик  відповідачі вважаються повідомленими
про час та місце розгляду справи та у випадку неявки до суду справу може бути роз-
глянуто за їх відсутності на підставі наявних у ній даних чи доказів (постановляє за-
очне рішення) на підставі ст.169 ЦПК України.

Суддя О. В. Плечищева

Бучацький районний суд Тернопільської області викликає в судове за-
сідання як відповідача Гнитку Світлану Володимирівну, місце перебування
якої невідоме, останнє місце проживання: с. Переволока, вул. Ятки, 36,
Тернопільської області по справі за позовом ПАТ КБ «Приватбанк» до
Гнитки Світлани Володимирівни про стягнення заборгованості.

Розгляд справи призначено об 11 год. 00 хв. 16 вересня 2016 року в
приміщенні Бучацького районного суду Тернопільської області за адресою:
м. Бучач, вул. Міцкевича, 11. Явка до суду є обов’язковою. Відповідачу про-
понується надати свої заперечення щодо позову та докази. У разі неявки,
відповідачі повинні повідомити суд про причини.

В разі неявки без поважної причини справу буде розглянуто у їх відсут-
ності згідно із ч. 4 ст. 169 ЦПК України за наявними в ній доказами.

Суддя В. Б. Федорончук

Інститут економіко-правових досліджень 
Національної академії наук України

Оголошує конкурс на заміщення поточних посад: завідувача відділом
проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки дер-
жави (1 вакансія); старшого наукового співробітника відділу проблем гос-
подарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави 
(1 вакансія) та старшого наукового співробітника відділу проблем модер-
нізації господарського права та законодавства (1 вакансія); наукового спів-
робітника відділу проблем господарсько-правового забезпечення
економічної безпеки держави (1 вакансія) та наукового співробітника від-
ділу проблем модернізації господарського права та законодавства (1 ва-
кансія).

Для заміщення вакантної посади завідувача відділу обов’язковою умо-
вою є наявність наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціаль-
ністю 12.00.04, стажу наукової роботи не менше 10 років, наукові публікації
за відповідним напрямом роботи відділу. Для заміщення вакантних посад
старшого наукового співробітника обов’язковою умовою є наявність стажу
наукової роботи не менше 5 років, наукові публікації за відповідними на-
прямами роботи відділів. Для заміщення вакантних посад наукового спів-
робітника обов’язковою умовою є наявність стажу наукової роботи не
менше 3 років, наукові публікації за відповідними напрямами роботи від-
ділів. Документи, що підтверджують встановлені умовами конкурсу ви-
моги, а також характеристика з місця роботи та заява, подаються
кандидатами в місячний термін після опублікування цього оголошення до
відділу кадрів Інституту.

Адреса Інституту: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 60, оф.
201. Тел.(050)908-35-55.

Київський районний суд м. Одеси викликає Петренко Людмилу Фе-
дорівну та Коваля Віктора Макаровича, як відповідачів у цивільній
справі № 520/8754/16-ц за позовом Публічного акціонерного това-
риства «ОТП Банк» до Петренко Людмили Федорівни, Коваля Віктора
Макаровича та Товариства з обмеженою відповідальністю «Агентство
«Атланта» про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 13 вересня 2016 р. об 11 годині 00
хвилин, під головуванням судді Прохорова в приміщенні Київського
районного суду м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Варненська, 3-б,
каб. 244. Явка відповідача обов’язкова. У випадку неявки в судове за-
сідання справа може бути розглянута за відсутності відповідача.

Суддя П. А. Прохоров

Глухівський міськрайонний суд Сумської області викликає Ахро-
мєєва Вячеслава Володимировича, останнє відоме місце проживання
якого: Сумська область, м. Глухів, вул. С. Ковалевської, буд. 23, в су-
дове засідання на 19 вересня 2016 року на 09 год. 00 хв., як відпові-
дача по цивільній справі за позовом публічного акціонерного
товариства «Акцент-Банк» до Ахромєєва Вячеслава Володимировича
про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глухівського міськрай-
суду за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська,
30, суддя Васянович В. М.

У разі Вашої неявки справа буде розглядатися за відсутності від-
повідача. 

Новопсковський районний суд Луганської області викликає як відповідача Макси-
мова Олександра Володимировича для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ
«Приват Банк» до Максимова Олександра Володимировича, про стягнення заборгова-
ності, яке відбудеться 23 вересня 2016 року о 14 годині 00 хвилин (резервна дата су-
дового засідання 27 вересня 2016 року о 14 годині 00 хвилин), як відповідача Долову
Тетяну Володимирівну для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк»
до Долової Тетяни Володимирівни, про стягнення заборгованості, яке відбудеться 23
вересня 2016 року о 14 годині 20 хвилин (резервна дата судового засідання 27 вересня
2016 року о 14 годині 20 хвилин), Тришина Максима Михайловича для розгляду ци-
вільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Тришина Максима Михайловича,
про стягнення заборгованості, яке відбудеться 23 вересня 2016 року о 14 годині 40 хви-
лин (резервна дата судового засідання 27 вересня 2016 року о 14 годині 40 хвилин),
Волощенко Олену Миколаївну для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «При-
ват Банк» до Волощенко Олени Миколаївни, про стягнення заборгованості, яке відбу-
деться 23 вересня 2016 року о 15 годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання
27 вересня 2016 року о 15 годині 00 хвилин), Аносову Олесю Анатоліївну для розгляду
цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Аносової Олесі Анатоліївни, про
стягнення заборгованості, яке відбудеться 26 вересня 2016 року о 14 годині 00 хвилин
(резервна дата судового засідання 30 вересня 2016 року о 14 годині 00 хвилин), Чудесну
Любов Вікторівну для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Чудесної Любові Вікторівни, про стягнення заборгованості, яке відбудеться 26 вересня
2016 року о 14 годині 20 хвилин (резервна дата судового засідання 30 вересня 2016
року о 14 годині 20 хвилин), Близнюка Валерія Федоровича для розгляду цивільної
справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до Близнюка Валерія Федоровича, про стяг-
нення заборгованості, яке відбудеться 26 вересня 2016 року о 14 годині 40 хвилин (ре-
зервна дата судового засідання 30 вересня 2016 року о 14 годині 40 хвилин), Стахова
Ігоря Петровича для розгляду цивільної справи за позовом ПАТ КБ «Приват Банк» до
Стахова Ігоря Петровича, про стягнення заборгованості, яке відбудеться 26 вересня
2016 року о 15 годині 00 хвилин (резервна дата судового засідання 30 вересня 2016
року о 15 годині 00 хвилин) в приміщенні Новопсковського районного суду за адресою:
вул. Українська, 28, смт Новопсков, Луганської області.

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

Суддя Бондар Ю. О.

Глухівський міськрайонний суд Сумської області викликає Сисоєву
Вікторію Олександрівну, останнє відоме місце проживання якої: Сум-
ська область, м. Глухів, вул. Шевченка, буд. 26/3, в судове засідання
на 20 вересня 2016 на 09 год. 00 хв., як відповідача по цивільній
справі за позовом публічного акціонерного товариства комерційний
банк «ПриватБанк» до Сисоєвої Вікторії Олександрівни про стягнення
заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться в приміщенні Глухівського міськрай-
суду за адресою: Сумська область, м. Глухів, вул. Києво-Московська,
30, суддя Васянович В. М.

У разі Вашої неявки справа буде розглядатися за відсутності від-
повідача.

Дарницький районний суд м. Києва викликає відповідача Ставрєва Ата-
наса Атанасовича, останнє місце реєстрації якого: м. Київ, вул. Ревуцького,
36, кв. 24, в судове засідання, яке відбудеться 31.10.2016 року о 10 год.
00 хв. за адресою: м. Київ, вул. Кошиця, 5-а, каб. 204, для участі у судовому
розгляді цивільної справи за позовом ПрАТ «ПРОСТО-страхування» до
Ставрєва Атанаса Атанасовича про відшкодування шкоди.

При собі мати паспорт. 
З опублікуванням оголошення про виклик відповідач вважається пові-

домлений про день, час та місце розгляду справи і в разі неявки його до
суду справа може бути розглянута за його відсутності.

Відповідач у випадку неявки в судове засідання зобов’язаний повідо-
мити суд про поважність причини неявки.

Суддя О. М. Колесник

Артемівський міськрайонний суд Донецької області (84500, м. Бахмут, До-
нецька область, вул. Миру, 5) розглядає цивільні справи за позовом ПАТ КБ
«ПРИВАТБАНК» до Приходько Людмили Вікторівни, Тронза Інни Ігорівни, Ре-
венко Наталі Василівни про стягнення суми заборгованості.

Відповідачі по справі: Ревенко Наталя Василівна, 02.10.1970 р. н., мешкає:
м. Єнакієве, вул. Жовтнева, 26; Тронза Інна Ігорівна, 24.05.1991р. н., мешкає:
Бахмутський район, м. Часів Яр, вул. Кобзона, 9/3; Приходько Людмила Вікто-
рівна, 03.02.1953 р.н., мешкає: Артемівський район, м. Часів Яр, вул. Вороши-
лова, 12/77, викликається на 14.09.2016 року на 09 годину 00 хвилин до суду,
кабінет № 312, для участі у розгляді справи по суті.

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

Суддя Погрібна Н. М.

В провадженні Красноградського районного суду Харківської області
знаходиться цивільна справа за позовом ПАТ КБ «ПриватБанк» до Сидо-
ренка Віталія Васильовича про стягнення заборгованості за кредитним до-
говором.

Красноградський районний суд цим оголошенням викликає в судове за-
сідання відповідача по справі Сидоренка Віталія Васильовича, 24.07.1982
року народження, останнє місце проживання: 3 мкр., буд.16, кв.21, м. Крас-
ноград Харківської області, до Красноградського районного суду за адре-
сою: м. Красноград, Харківська область, вул. Харківська, 127, на 29.09.2016
року на 15.00 год., згідно ст. 74 ЦПК України.

У випадку неявки до суду без поважних причин та неповідомлення суду
про причину неявки, справу може бути розглянуто без відповідача.

Суддя П. І. Гусар

Конотопський міськрайонний суд Сумської області викликає у су-
дове засідання, яке відбудеться 30 вересня 2016 року о 13.00 годині
в приміщенні Конотопського міськрайонного суду Сумської області
за адресою: Сумська область, м.Конотоп, вул. Садова, 8, Нагайцеву
Ольгу Вікторівну: Сумська обл., м. Конотоп, вул.Свободи, буд. 57,
гурт., як відповідача по цивільній справі № 577/3315/16-ц за позовом
ПАТ КБ «ПриватБанк» до Нагайцевої Ольги Вікторівни про стягнення
заборгованості. 

Суддя Ярмак О. М.

Дубровицький районний суд Рівненської області викликає як відповідача Аб-
логіна Миколу Миколайовича 28 травня 1959 року народження по цивільній справі
№ 560/550/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства комерційний банк
«Приватбанк» до Аблогіна Миколи Миколайовича простягнення заборгованості.

Судове засідання відбудеться 14 листопада 2016 року о 16 год. 00 хв. в примі-
щенні Дубровицького районного суду за адресою: м. Дубровиця вул. Воробинська,
22 Рівненської області.

У випадку вашої неявки справа буде розглядатися у вашу відсутність. При пуб-
лікації оголошення про виклик до суду відповідач вважається сповіщений про час
і місце розгляду справи. 

Cуддя Сидоренко З. С.
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ТЕМПЕРAТУРA ПO OБЛAСТЯХ УКРAЇНИ
НA 9 ВЕРЕСНЯ

Oбласть Нiч         День
Київська +10 +15    +21 +26
Житомирська +10 +15    +21 +26
Чернігівська +10 +15    +17 +22
Сумська +10 +15    +17 +22
Закарпатська +10 +15    +24 +29
Рівненська +10 +15    +22 +27
Львівська +10 +15    +24 +29
Івано-Франківська +10 +15    +24 +29
Волинська +10 +15    +22 +27
Хмельницька +10 +15    +24 +29
Чернівецька +10 +15    +24 +29
Тернопільська +10 +15    +24 +29
Вінницька +10 +15    +25 +30

Oбласть Нiч          День
Черкаська +10   +15   +21  +26
Кіровоградська +10   +15   +21  +26
Полтавська +10   +15   +21  +26
Дніпропетровська +10   +15   +22  +27
Одеська +14   +19   +27  +32
Миколаївська +14   +19   +27  +32
Херсонська +14   +19   +24  +29
Запорізька +12   +17   +24  +29
Харківська +10   +15   +21  +26
Донецька +10   +15   +21  +26
Луганська +10   +15   +21  +26
Крим +14   +19   +24  +29
Київ +12   +14   +23  +25

ВІСТІ ЗВІДУСІЛЬ

Добропільський міськрайонний суд Донецької області (85004, м. Добропілля
Донецької області, вул. Банкова, буд. 39 а) розглядає цивільну справу №
227/3242/16-ц за позовом Публічного акціонерного товариства «Акціонерний
банк «Експрес-банк» до Ільмінського Едуарда Вікторовича про стягнення за-
боргованості за кредитним договором.

Відповідач Ільмінський Едуард Вікторович, 09.12.1975 року народження, що
мешкає за останньою відомою адресою: Донецька обл., м. Іловайськ, вул. До-
кучаєва, 3/1, викликається до Добропільського міськрайонного суду Донецької
області як відповідач по цивільній справі за позовом Публічного акціонерного
товариства «Акціонерний банк «Експрес-банк» до Ільмінського Едуарда Вікто-
ровича про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Судове засідання відбудеться 20.09.2016 року об 11:40 год. в приміщенні
суду за адресою: Донецька область, м. Добропілля, вул. Банкова, 39 А. У разі
неявки відповідача до суду, справу буде вирішено на підставі наявних у ній да-
них чи доказів.

Суддя С. А. Притуляк

Бирки на шубах
«злили» інформацію

Олександр�ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»

СПРАВА�№.�Ще в перший день цьогорічного літа правоохо-
ронці Сумщини зареєстрували кримінальне провадження за ре-
зультатами обшуку, який провели співробітники оперативного
управління ГУ ДФС у Сумській області.

Тоді було зупинено спробу незаконного ввезення на терито-
рію України з Російської Федерації великої партії хутряних ви-
робів брендових марок на загальну суму понад 1,7 мільйона до-
ларів. 

А нещодавно слідчі та оперативники на підставі ухвали Ков-
паківського районного суду м. Суми під процесуальним керів-
ництвом прокуратури Сумської області провели обшук у нежит-
ловому приміщенні обласного центру. Адже, за одержаною опе-
ративною інформацією, саме там продавали вироби з хутра і
шкіри, які, скоріше за все, потрапили сюди поза пунктами мит-
ного контролю, а відтак без сплати податків.

Як повідомив виконувач обов’язків начальника ГУ ДФС у
Сумській області Олексій Мазуренко, інформація підтвердила-
ся. Походження виробів торгових марок Glabor та Ramses «зли-
ли» бирки на шубах, куртках тощо, на яких містилися копії са-
нітарно-епідеміологічних сертифікатів органів захисту прав спо-
живачів Московської області РФ. Звісно, не виявилося і відпо-
відних документів стосовно легальності їх походження. 

За попередньою інформацією, вартість вилученого становить
понад 8 мільйонів гривень. 

ПРОСТОБОСО.�Майже два мі-
сяці в дорозі відомі українські
мандрівники Юрій Регліс та Іван
Онисько. Ще в липні хлопці одяг-
нули вишиванки та полотняні шта-
ни і пішки босоніж вирушили з Уж-
города до  Харкова. Днями вони
дісталися Києва, де розповіли по
свій проект  столичним журналіс-
там,  а до кінцевого пункту плану-
ють дістатися наприкінці жовтня. 

До речі, це далеко не перша по-
дорож мандрівників. Свого часу
Іван доїхав автостопом до Китаю,
а Юрій — за 26 днів — так само
дістався Атлантичного океану. У
порівнянні зі своїми минулими
мандрівками вони значно усклад-
нили собі умови: назвавши свій
проект Prostoboso, відмовилися
не тільки від грошей та речей, а й
від взуття. Нині, кажуть, йти що-
раз легше, бо ноги призвичаїлись.
Хлопці простують  Вишиваним
шляхом — туристичним маршру-
том, який нещодавно вигадали
задля популяризації внутрішнього
туризму в Україні. Він пролягає
через 10 областей. Окрім великих
міст (Львів, Київ, Полтава), мар-
шрут охоплює безліч живописних
місцинок та архітектурних
пам’яток, найцікавішими з яких
організатори вважають палац
Шенборнів, Підгорецький замок
та руїни палацу Терещенків. Ідей-
ним натхненником шляху стала ві-
дома паломницька дорога Свято-
го Якова, якою збирався пройти
один з відчайдухів — Юрій, доки
не отримав запрошення від Івана.

фотофакт

Ганна�РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»

БІАТЛОН НА�РОЛИКАХ. На
літньому чемпіонаті світу з бі-
атлону, який нещодавно за-
вершився в естонському місті
Отепя, українська збірна зіб-
рала найбільший медальний
урожай і посіла перше місце в
командному заліку.

Найкраще вдалися україн-
ській команді останні перего-
ни турніру. «Десерт» подару-
вав Антон Мігда, який став
чемпіоном у переслідуванні,
додавши це «золото»  у колек-
цію після перемоги у спринті.
Крім того, третім у впертій бо-
ротьбі до останнього вогнево-
го рубежу фінішував Максим
Івко, а всього у вісімці най-
сильніших — четверо наших
хлопців.

Загалом українські біатло-
ністи здобули 11 медалей, з
яких чотири золоті. Крім Ан-
тона Мігди,  нагороди найви-
щої проби вибороли в дорос-
лому спринті Олена Підгруш-
на, а в юніорок — Анастасія
Меркушина. 

Підбиваючи підсумки вис-
тупу команди, президент на-
ціональної Федерації біатлону
Володимир Бринзак, як за-
вжди, більше говорив про
майбутнє. 

«У нас немає приводу бути
невдоволеними. Усе, що ми
робимо в біатлоні, — це не
лише заради миттєвого ре-
зультату, а й для того, щоб
допомагати спортсменам
реалізувати себе. Не завжди
виходить усе, що замислює-
мо але рухаємося далі, нама-
гаємося добиватися прогре-

су, досягати поставлених ці-
лей. І мені це подобається»,
— наголосив функціонер в ін-
терв’ю офіційному сайтові
федерації. 

Щодо безпосередніх під-
сумків чемпіонату у федерації
далекі від ейфорії, хоч і не
приховують: здобути таку
кількість нагород справді
приємно. «Не погоджуся з
тими, хто може сказати, що в
Отепя ні з ким було змагати-
ся. Ми самі не є грандами сві-
тового біатлону, тому про
жодні шапкозакидальницькі
настрої не може йтися. Сюди
приїхали провідні спортсмени
збірних Фінляндії, Польщі,
Словаччини, Болгарії, Естонії.
Це гідні суперники, з якими
можна перевірити свій рівень.
Взяти участь в цих змаганнях
було важливо передовсім

для самих спортсменів, тому
що провести півроку без
стартів дуже важко. А тут во-
ни отримали порцію адреналі-
ну, спортивного азарту і мож-
ливість через успішні старти
зі здобуттям медалей відчути
впевненість у собі, знайти
психологічну стійкість до зи-
мових стартів. А це може бути
поштовхом до поліпшення ре-
зультатів», — завважив Воло-
димир Бринзак.

Біатлон з рушницями, але
без лиж, стає дедалі популяр-
нішим і в Україні. Попереду в
спортсменів, які готуються до
тривалого міжнародного зи-
мового сезону, — літній чем-
піонат України у Чернігові.
Участь у ньому візьмуть най-
сильніші та найтитулованіші
вітчизняні біатлоністи з голов-
ною збірною включно.

Готуй лижі влітку!

Найспортивніше село Черкащини — Кочубіївка

Роман�КИРЕЙ,�
«Урядовий кур’єр»

ЗДОРОВИЙ� ДУХ.� Саме
представники Кочубіївки, що в
Уманському районі, здобули
перемогу в традиційних зма-
ганнях на призи обласної ради
і  захищатимуть  честь області
на змаганнях «Найспортивніше
село України».

Щоб довести свою вправ-
ність, кмітливість і витривалість,
до села Городецьке Уманського
району з’їхалися спортсмени з

15 населених пунктів області.
Вони випробували свої сили в
настільному тенісі, гирьовому
спорті, армреслінгу, шашках,
перетягуванні каната та міні-
футболі.

Гостей свята неабияк здиву-
вав сільський стадіон, який ок-
самитовим килимом не посту-
пався, мабуть, і столичному.
Тут відповідно до сучасних
стандартів повністю оновлено
трав’яне покриття, змонтовано
дренажну і поливну системи
футбольного поля, обладнано
пластиковими кріслами гля-

дацьку трибуну, споруджено
адміністративну будівлю із
приміщеннями для спортсме-
нів і душовими кімнатами. По-
ряд спортивний майданчик зі
штучним покриттям для міні-
футболу. 

Вітаючи учасників змагань,
голова обласної ради Олек-
сандр Вельбівець наголосив,
що такі змагання мають особ-
ливий об’єднавчий характер. 

Особисту відзнаку — Почес-
ну грамоту облдержадміністра-
ції — отримав голова місцевого
фермерського господарства

Володимир Осадчий за спри-
яння в розвитку фізкультури і
спорту в селах. За його під-
тримки у Городецькому побу-
дували стадіон, поле для міні-
футболу, готель з боулінгом,
ресторан, підтримують соціаль-
ну сферу, надають кошти на
три футбольні команди різного
віку, розвивають інші види ма-
сового спорту. Така сама полі-
тика господарства в сусідніх
селах: у Кочубіївці побудовано
спортивний зал, шкільну ко-
тельню та завершено ремонт
школи. 

оголошення
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